
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

 1. บรษัิท สยำม

ไมโครซอฟท์เทค จ ำกัด 

เสนอรำคำ 4,984,800.00

 2. บรษัิท เอ.เอส.

เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำ 

5,391,088.00 บำท

 3. บรษัิท กู๊ดเดย์ จ ำกัด

เสนอรำคำ 5,484,500.00

 บำท

 4. บรทั เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

5,580,000.00 บำท

 5. บรษัิท แกรนด์ เอทีเอส

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

5,599,000.00 บำท

 6. บรษัิท เดอะรทู คอร์

ปอเรชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำ 

5,981,000.00 บำท

2 ซ้ือครภุัณฑ์คอมพิวเตอร ์

จ ำนวน 2 รำยกำร

6,040,000.00        6,040,000.00      e-bidding  1. บรษัิท เอ.เอส.

เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำ 

4,429,800.00 บำท

 1. บรษัิท เอ.เอส.

เทคโนโลยี แอนด์ คอมมู

นิเคชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำ 

4,429,800.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

อยูร่ะหว่ำงกำรท ำสัญญำ ประกำศ

ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ วันที ่23 

เมษำยน  2563

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

อยูร่ะหว่ำงกำรท ำสัญญำ ประกำศ

ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ วันที ่16 

เมษำยน  2563

1 ซ้ือเครือ่งคอมพิวเตอร ์all in

 one ส ำหรบัประมวลผล 

จ ำนวน 268 เครือ่ง

6,164,000.00        6,164,000.00      e-bidding  บรษัิท สยำมไมโครซอฟท์

เทค จ ำกัด เสนอรำคำ 

4,984,800.00 บำท

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์

วันที ่30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์

วันที ่30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

 2. บรษัิท เดอะแพรคทิเคิล

โซลูชัน่ จ ำกัด เสนอรำคำ 

4,494,000.00 บำท

 3. บรษัิท วิซ อินโนเวชัน่ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

5,186,000.00 บำท 1. บรษัิท เอส.พี.เอส 

ซอรซ์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

976,500.00 บำท

 2. บรษัิท ทีเอสอำรเ์ทค 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,985,000.00 บำท

4 ซ้ือพรอ้มติดตัง้ระบบกล้อง

วงจรปิด

7,200,000.00        7,200,000.00      e-bidding   บรษัิท ทีจีเอส เอ็นเตอร์

ไพรส์ เน็ตเวิรค์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 7,062,000.00

 บำท

 บรษัิท ทีจีเอส เอ็นเตอร์

ไพรส์ เน็ตเวิรค์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 7,062,000.00 

บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

อยูร่ะหว่ำงกำรท ำสัญญำ ประกำศ

ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ วันที ่24 

เมษำยน  2563

5 จ้ำงก่อสรำ้งถังสูง พรอ้ม

ระบบส่งน้ ำประปำ มรร.บำง

คล้ำ

11,500,000.00      11,500,000.00    e-bidding  บรษัิท คีส์ วอเตอร ์จ ำกัด 

เสนอรำคำ 11,395,000.00

 บำท

 บรษัิท คีส์ วอเตอร ์จ ำกัด 

เสนอรำคำ 11,395,000.00

 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

อยูร่ะหว่ำงกำรท ำสัญญำ ประกำศ

ผู้ชนะกำรเสนอรำคำ วันที ่7 

เมษำยน  2563

6 จ้ำงก่อสรำ้งปรบัปรงุระบบ

ไฟฟ้ำภำยในอำคำร มรร.บำง

คล้ำ

10,000,000.00      10,000,000.00    e-bidding  1. บรษัิท เค.ท.ีเทคนิคคอ

ลซัพพลำย จ ำกัด เสนอ

รำคำ 6,944,300.00 บำท

 1. บรษัิท เค.ท.ีเทคนิคคอ

ลซัพพลำย จ ำกัด เสนอ

รำคำ 6,944,300.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

เลขทีส่ัญญำ 11/2563  ลงวันที ่30

 เมษำยน 2563

 บรษัิท เอส.พี.เอส ซอรซ์ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

976,500.00 บำท

e-bidding1,995,000.00      1,995,000.00        ซ้ือระบบประเมินก๊ำซมีเทน

จำกกระบวนกำรผลิตก๊ำซ

ชีวภำพ จ ำนวน 1 ระบบ

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

3 เลขทีส่ัญญำ 6/2563  ลงวันที ่14 

เมษำยน 2563



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์

วันที ่30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

 2. บรษัิท พี.เอส.เพำเวอร์

ลำยส์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

8,142,076.98 บำท

 1. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด นคร

เน่ืองเขต ก่อสรำ้ง เสนอ

รำคำ 4,330,000.00 บำท

 2. บรษัิท พรเีทค (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด เสนอรำคำ 

4,332,100.00 บำท

 3. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ที 

แอนด์ เอ คอนสตรคัชัน่ 

กรุป๊ (2016) เสนอรำคำ 

4,475,000.00 บำท

 4. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด เอ็น

แอนด์วี ดีเวลลอปเม้นท์ 

เสนอรำคำ 4,859,00.00 

บำท 5. บรษัิท โอเวอรโ์ฟล 

ดีไซน์ แอนด์ บิลต์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 4,877,000.00

 บำท 6. บรษัิท โอเบ เอ็นจิ

เนียริง่ จ ำกัด เสนอรำคำ 

4,990,000.00 บำท

 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด นคร

เน่ืองเขต ก่อสรำ้ง เสนอ

รำคำ 4,330,000.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

เลขทีส่ัญญำ 9/2563  ลงวันที ่27 

เมษำยน 2563

e-bidding7 จ้ำงปรบัปรงุสนำมกีฬำ หน้ำ

อำคำรคณะเทคโนโลยี

อุตสำหกรรม มรร.บำงคล้ำ

5,000,000.00        5,000,000.00      



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์

วันที ่30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

 1. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ชุน

หลีแปดริว้ เสนอรำคำ 

9,212,000.00 บำท

 2. บรษัิท ไทย ฟอรจ์ูน 

เอส เทรดติง้ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 8,888,888 บำท

9 จ้ำงปรบัปรงุสนำมกีฬำ

ภำยในมหำวิทยำลัย

7,500,000.00        7,500,000.00      e-bidding  บรษัิท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริง่

 แอนด์ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 6,950,000.00

 บำท

 บรษัิท เอ.เอ็ม.เอ็นจิเนียริง่

 แอนด์ ซัพพลำยส์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 6,950,000.00 

บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

เลขทีส่ัญญำ 8/2563  ลงวันที ่21 

เมษำยน 2563

 1. บรษัิท เอส.เจ.เอ็น.เอ็น

จีเนียริง่ (1971) จ ำกัด 

เสนอรำคำ 2,777,700.00

 บำท

 บรษัิท เอส.เจ.เอ็น.เอ็นจี

เนียริง่ (1971) จ ำกัด เสนอ

รำคำ 2,777,700.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง

เลขทีส่ัญญำ 10/2563  ลงวันที ่28

 เมษำยน 2563

 2. บรษัิท บำเนีย จ ำกัด 

เสนอรำคำ 3,146,000.00

 บำท 3. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด มัลติ

เคิล ลำจเน็จ เสนอรำคำ 

3,244,555.73 บำท
 4. บรษัิท ทีอำรเ์อส แอบ

โซลูท จ ำกัด และ บรษัิท 

ไทยสวัสดิซิ์สเต็มส์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 3,298,820.00

 บำท

เลขทีส่ัญญำ 4/2563  ลงวันที ่20 

เมษำยน 2563

10 จ้ำงติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้ำ 

พรอ้มเดินสำยเมนภำยใน

อำคำรเรยีน (มรร.เมือง)

4,500,000.00        4,500,000.00      e-bidding

8 จ้ำงปรบัปรงุซ่อมแซมถนน

ภำยในมหำวิทยำลัย

9,800,000.00        9,800,000.00      e-bidding  บรษัิท ไทย ฟอรจ์ูน เอส 

เทรดติง้ จ ำกัด เสนอรำคำ 

8,888,888 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและรำคำ

กลำง



แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจ้ำง รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) และรำคำทีเ่สนอ ทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน เมษำยน 2563

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์

วันที ่30 เดือน เมษำยน พ.ศ. 2563

 5. บรษัิท ซิตี ้เทล เอ็นจิ

เนียริง่ จ ำกัด  เสนอรำคำ 

3,303,946.00 บำท

 6. บรษัิท พี.เอส.เพำเวอร์

ลำยส์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

3,459,55.32 บำท

 7. บรษัิท เค.ท.ีเทคนิคคอ

ลซัพพลำย จ ำกัด เสนอ

รำคำ 3,599,480.00 บำท

 8. บรษัิท ขอนแก่น

วิศวกรรมกำรไฟฟ้ำ 

(1998) จ ำกัด เสนอรำคำ 

3,781,741.62 บำท


