
แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรอืจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

 1. บรษัิท เฟิรส์วัน ซิส

เต็มส์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

2,485,000.00 บำท

 2. บรษัิท ซี แอนด์ ซี อิน

โฟ แอดวำนซ์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 2,492,000.00 บำท

2 ซ้ือพรอ้มติดตัง้เครือ่งบอมบ์

แคลอรมีิเตอร ์(เครือ่ง

วิเครำะห์ค่ำพลังงำนควำม

รอ้น)

1,200,000.00       1,200,000.00       e-bidding  1. บรษัิท เค.เอ.ไซเอนซ์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอ

รำคำ 1,190,000.00 บำท

 1.  บรษัิท เค.เอ.ไซเอนซ์ 

เทคโนโลยี จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,190,000.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีส่ัญญำ 10/2564 ลงวันที ่23 

กุมภำพันธ์ 2564

 2. บรษัิท เซสท์ บีซ 

อินเตอรเ์ทรด จ ำกัด เสนอ

รำคำ 1,195,000.00 บำท

 1. บรษัิท เอส.พี.เอส 

ซอรซ์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

980,000.00 บำท

 2. บรษัิท วีพีดี อินเตอร์

เนชัน่แนล จ ำกัด เสนอ

รำคำ 981,083.00 บำท

 3. บรษัิท ทีเอสอำรเ์ทค 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

991,000.00 บำท

รำยงำนผลกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประช ำปีงบประมำณ 2564

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์

วันที ่30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564

1 ซ้ือระบบโทรศัพท์เครอืข่ำย

อินเตอรเ์น็ต ต.หน้ำเมือง 

พรอ้มติดตัง้

2,500,000.00       2,500,000.00       e-bidding  บรษัิท เฟิรส์วัน ซิสเต็มส์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 2,485,000.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีส่ัญญำ 12/2564 ลงวันที ่10 

มีนำคม 2564

3 ซ้ือชุดทดลองระบบชำรจ์

ยำนยนต์ไฟฟ้ำ

995,000.00          995,000.00          e-bidding  บรษัิท เอส.พี.เอส ซอรซ์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 980,000.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีส่ัญญำ 7/2564  ลงวันที2่5 

มกรำคม 2564



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรอืจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

รำยงำนผลกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประช ำปีงบประมำณ 2564

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์

วันที ่30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564

4 ซ้ือชุดทดลองระบบส่งก ำลัง

ยำนยนต์พลังงำนไฟฟ้ำ

1,465,000.00       1,465,000.00       e-bidding  1. บรษัิท เอส.พี.เอส 

ซอรซ์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,339,000.00 บำท

 บรษัิท เอส.พี.เอส ซอรซ์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 1,339,000.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีส่ัญญำ 6/2564 ลงวันที ่25 

มกรำคม 2564

 2. บรษัิท ทีเอสอำรเ์ทค 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,450,000.00 บำท

5 ซ้ือชุดทดลองกำรควบคุม

เครือ่งกลด้วยระบบ IOT 

พรอ้มติดตัง้ มรร.บำงคล้ำ

1,500,000.00       1,500,000.00       e-bidding  1. บรษัิท จีเมติกส์ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 1,482,000.00

 บำท

 1. บรษัิท จีเมติกส์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 1,482,000.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีส่ัญญำ 5/2564  ลงวันที1่5 

มกรำคม 2564

 2. บรษัิท ทีเอสอำรเ์ทค 

จ ำกัดเสนอรำคำ 

1,495,000.00 บำท

6 จ้ำงก่อสรำ้งปรบัปรงุ

ซ่อมแซมทำงเดินเท้ำและ

ปรบัปรงุภูมิทัศน์

9,800,000.00       9,800,000.00       e-bidding  1. ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ศักดิ์

เสร ีก่อสรำ้ง เสนอรำคำ 

8,939,815.00 บำท

 ห้ำงหุน้ส่วนจ ำกัด ศักดิเ์สร ี

ก่อสรำ้ง เสนอรำคำ 

8,939,815.00 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีส่ัญญำ 13/2564 ลงวันที ่17 

มีนำคม 2564

 2. บรษัิท โม คอนกรตี 

คอนสตรคัชัน่ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9,310,000.00 บำท

 3. บรษัิท ดอนตูนเอ็นเตร์

ไพรส์ จ ำกัด เสนอรำคำ 

9,313,000.00 บำท



แบบ สขร. 1

ล ำดับ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือก เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ

ที่ หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรอืจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ และรำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง

รำยงำนผลกกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง ประช ำปีงบประมำณ 2564

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์

วันที ่30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2564

 4. บรษัิท ไทย ฟอรจ์ูน 

เอส เทรดดิง้ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9460,000.00 บำท

 1. บรษัิท เอสทีพี อินตริ

เกต จ ำกัด เสนอรำคำ 

10,149,000 บำท

 2. บรษัิท ทีไซน์ โซลูชัน่ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

10,200,000 บำท

8 จ้ำงก่อสรำ้งปรบัปรงุ

ซ่อมแซมสนำมกีฬำ (ลูว่ิง่

,อัฒจันทร)์ มรร.บำงคล้ำ

35,500,000.00     35,500,000.00     e-bidding  บรษัิท น ำไกรยูนิเวอรแ์ซล

 กรุป๊ จ ำกัด เสนอรำคำ 

29,888,999.00 บำท

 บรษัิท น ำไกรยูนิเวอรแ์ซล กรุป๊ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 29,888,999.00

 บำท

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีส่ัญญำ 19/2564  ลงวันที ่16

 กันยำยน 2564

รวม 63,810,000.00    63,810,000.00    56,453,814.00                  

ไม่เกินวงเงนิ

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีส่ัญญำ 15/2564  ลงวันที ่20 

เมษำยน 2564

7 จ้ำงปรบัปรงุห้องประชุม

ภำยในมหำวิทยำลัย

10,850,000.00     10,850,000.00     โดยวิธีกำร

คัดเลือก

 บรษัิท เอสทีพี อินตรเิกต จ ำกัด 

เสนอรำคำ 10,149,000 บำท
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