
แบบ สขร. 1

ล ำดับที่ งำนทีจ่ัดซ้ือหรอืจัดจ้ำง วงเงนิทีจ่ัดซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือ รำยชือ่ผู้เสนอรำคำ ผู้ได้รบักำรคัดเลือกและ เหตุผลทีคั่ดเลือก เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญำ ปัญหำ

หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรอืจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง และอุปสรรค

1 ซ้ือเคร่ืองท ำแห้งตัวอย่ำงโดย

ใช้สูญญำกำศ 

ต.หัวไทร อ.บำงคล้ำ จ.

ฉะเชิงเทรำ

1,268,000.00         1,268,000.00         e-bidding  1.บริษัท เบคไทย 

กรุงเทพอุปกรณ์

เคมีภัณฑ์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 1,262,600 บำท

 บริษัท เบคไทย กรุงเทพ

อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 1,262,600 บำท

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีสั่ญญำ 9/2565 ลงวนัที ่25

กุมภำพันธ ์2565
มีกำรยกเลิก

ประกำศประกวด

รำคำ คร้ังที ่1 

เนือ่งจำกผู้เสนอ

รำคำมีคุณสมบัติ

ไม่ตรงตำม

เง่ือนไขประกำศ

2 1,600,000.00         1,600,000.00         e-bidding  1.บริษัท พ.ีซี.เมติคอล

 มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 

เสนอรำคำ 1,320,000

 บำท

 บริษัท ฮอลลีวูด้ อินเตอร์เนชัน่

แนล จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,597,000 บำท

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีสั่ญญำ 4/2565 ลงวนัที ่18 

มกรำคม 2565

ไม่พบปัญหำและ

อุปสรรค

 2.บริษัท อัลฟำเทค 

กรุ๊ป 2004 (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด เสนอรำคำ

 1,553,850 บำท
 3.บริษัท ฮอลลีวูด้ 

อินเตอร์เนชัน่แนล 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,597,000 บำท

4.บริษัท เปีย่มศิริ จ ำกัด

 เสนอรำคำ 1,600,000

 บำท

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565

มหำวิทยำลัยรำชภัฏรำชนครนิทร์
วันที ่31 เดือน มีนำคม พ.ศ. 2565

ซ้ือเคร่ืองจุลทรรศน์ชนิด 2  

กระบอกตำ 

ต.หัวไทร อ.บำงคล้ำ จ.

ฉะเชิงเทรำ



แบบ สขร. 1
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หรอืจัดจ้ำง (บำท) (บำท) หรอืจ้ำง และรำคำทีเ่สนอ รำคำทีต่กลงซ้ือหรอืจ้ำง โดยสรปุ หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจ้ำง และอุปสรรค

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงในรอบเดือน มีนำคม 2565
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 1.บริษัท จีเมติกส์ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

2,479,190 บำท

ไม่พบปัญหำและ

อุปสรรค

 2.บริษัท ทีเอสอำร์เทค

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

2,492,000 บำท

4 ซ้ือชุดปฏิบัติกำรเชือ่ม

ชิน้ส่วนยำนยนต์อัตโนมัต 

4.0 ต.หัวไทร อ.บำงคล้ำ 

จ.ฉะเชิงเทรำ

2,650,000.00         2,650,000.00         e-bidding  1.บริษัท เอส.พ.ีเอส 

ซอร์ซ จ ำกัด เสนอรำคำ

 2,637,000 บำท

 บริษัท เอส.พ.ีเอส ซอร์ซ จ ำกัด

 เสนอรำคำ 2,637,000 บำท

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีสั่ญญำ 5/2565 ลงวนัที ่19

มกรำคม 2565

ไม่พบปัญหำและ

อุปสรรค

 2.บริษัท ทีเอสอำร์เทค

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

2,644,000 บำท

5 ซ้ือครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติกำร

เคร่ืองมือกลอัตโนมัติไทย

แลนด์ 4.0 ต.หัวไทร 

อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ

1,900,000.00         1,900,000.00         e-bidding  1.บริษัท เอส.พ.ีเอส 

ซอร์ซ จ ำกัด เสนอรำคำ

 1,964,000 บำท

 บริษัท เอส.พ.ีเอส ซอร์ซ จ ำกัด

 เสนอรำคำ 1,964,000 บำท

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีสั่ญญำ 3/2565 ลงวนัที ่7

มกรำคม 2565

ไม่พบปัญหำและ

อุปสรรค

 2.บริษัท ทีเอสอำร์เทค

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

1,972,000 บำท
6 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ All In

 One ส ำหรับงำนประมวลผล

2,432,000.00         2,432,000.00         e-bidding  1.บริษัท สยำม

ไมโครซอฟท์เทค จ ำกัด 

เสนอรำคำ 2,367,910

 บำท

 บริษัท สยำมไมโครซอฟท์เทค 

จ ำกัด เสนอรำคำ 2,367,910 

บำท

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีสั่ญญำ 8/2565 ลงวนัที ่18 

กุมภำพันธ ์2565

ไม่พบปัญหำและ

อุปสรรค

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เลขทีสั่ญญำ 2/2565 ลงวนัที ่6

มกรำคม 2565

3 ซ้ือชุดทดลองปฏิบัติกำร

ชดเชยและปรับแก้

ก ำลังไฟฟ้ำ ต.หัวไทร 

อ.บำงคล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ

2,500,000.00         2,500,000.00         e-bidding  บริษัท จีเมติกส์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 2,479,190 บำท
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คอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ 

ส ำหรับประมวลผลต.หน้ำ

เมือง

อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

 2.บริษัท ไอที ฟิวเจอร์

 จ ำกัด เสนอรำคำ 

2,806,289 บำท

 3.บริษัท แอร์โรว ์ไอที

 ซิสเต็มส์ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 2,889,000 บำท

7 จ้ำงก่อสร้ำงติดต้ังระบบ

กล้องวงจรปิดภำยใน

อำคำรเรียน ต.หน้ำเมือง อ.

เมือง จ.ฉะเชิงเทรำ

10,000,000.00       10,000,000.00        e-bidding ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

ก ำลังด ำเนินกำรจัดท ำประกำศ

ประกวดรำคำจ้ำง คร้ังที ่2

ยกเลิกประกำศ

ประกวดรำคำ 

คร้ังที ่1 เนือ่งจำก

มีผู้วจิำรณ์ TOR

8 10,000,000.00       10,000,000.00        e-bidding  1.บริษัท ชุมรำษฎร์ 

วศิวกร จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9,180,000 บำท

 บริษัท ไร้ท์แมน จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9,797,251.55 บำท

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เจ้ำของโครงกำร

ปรับปรุง TOR 

และส่ง TOR ล่ำช้ำ

 2.บริษัท ไร้ท์แมน 

จ ำกัด เสนอรำคำ 

9,797,251.55 บำท

 3.บริษัท เอสทีพี อินตริ

เกต จ ำกัด เสนอรำคำ 

9,890,000 บำท

 4.บริษัท ที ไซน์ 

โซลูชัน่ จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9,950,000 บำท

ประกำศประกวดรำคำซ้ือ          

วนัที ่25 กุมภำพันธ ์2565 - 4 

มีนำคม 2565 เปิดซอง วนัที ่8 

มีนำคม 2565 และก ำลังจัดท ำสัญญำ

จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำร

ภำยในมหำวทิยำลัย

ต.หน้ำเมือง อ.เมือง จ.

ฉะเชิงเทรำ
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 5.บริษัท อิมเมจ วชิวล

 1993 จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9,980,000 บำท

9 1,543,000.00         1,543,000.00         e-bidding  1.บริษัท ส.สินไทย 

(1991) จ ำกัด เสนอ

รำคำ 949,518 บำท

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

เจ้ำของโครงกำร

ส่ง TOR ล่ำช้ำ

 2.บริษัท เค แอนด์ 

เอ็น อีเล็คทริค เวล 

แอนด์ เซอร์วสิ จ ำกัด 

เสนอรำคำ 

1,540,008.20 บำท

 3.บริษัท วทีี-แมชชีน

เนอร่ี จ ำกัด เสนอรำคำ

 1,602,860 บำท

10 9,500,000.00         9,500,000.00         e-bidding  1.บริษัท แซนเทค เซ็น

เตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำ

 8,891,250 บำท

 บริษัท แซนเทค เซ็นเตอร์ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 8,891,250 

บำท

ไม่เกินวงเงิน

งบประมำณและ

รำคำกลำง

 2.ห้ำงห้นส่วนจ ำกัด 

ศรีทันตร กำรโยธำ 

เสนอรำคำ 9,390,000

 บำท

เจ้ำของโครงกำรมี

กำรปรับรูปแบบ

รำยกำร และส่ง 

TOR ล่ำช้ำ

ประกำศประกวดรำคำจ้ำง        

วนัที ่17 - 25 มีนำคม 2565 เปิด

ซอง วนัที ่28 มีนำคม 2565 และอยู่

ระหวำ่งประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำ

จ้ำงก่อสร้ำงปรับปรุงระบบ

ระบำยน้ ำเสียและบ ำบัดน้ ำ

เสีย ต.หัวไทร อ.บำงคล้ำ จ.

ฉะเชิงเทรำ

ซ้ือพร้อมติดต้ังชุด

ปฏิบัติกำรฝึกทักษะพืน้ฐำน

วศิกรรม ต.หัวไทร อ.บำง

คล้ำ จ.ฉะเชิงเทรำ

ประกำศประกวดรำคำจ้ำง        

วนัที ่4-10 มีนำคม 2565 เปิดซอง

วนัที ่14 มีนำคม 2565 และก ำลัง

จัดท ำสัญญำ

 บริษัท เค แอนด์ เอ็น อี

เล็คทริค เวล แอนด์ เซอร์วสิ 

จ ำกัด เสนอรำคำ 1,500,000 

บำท
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 3.บริษัท แอดวำน วอ

เตอร์ กรุ๊ป จ ำกัด เสนอ

รำคำ 9,450,870.41 

บำท

รวม 43,393,000.00    43,393,000.00    


