
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และ
ติดตั้งระบบเครือข่าย อาคาร
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 
1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

10,249,
000.00 

 

6,951,3
71.63 

 

e-
bidding 

1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิส
เต็ม จ ากัด ราคา 6,250,000.00 บาท และ
บริษัทฯยินดีลดราคาเหลือ 6,240,000.00 
บาท 
2. บริษัท แนส คอมพ์ เอ็ดดูเคท จ ากัด 
ราคา 7,360,455.10 บาท 
3. บริษัท อีพี แอนด์ ไอที โซลูชั่น จ ากัด 
ราคา 6,418,930.00 บาท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 
6,240,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.62/2559  
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 
2559 

2 ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน
พร้อมติดตั้ง จ านวน 6 รายการ  
 

341,700
.00 

341,672
.40 

 

ตกลง
ราคา 

 

1. บริษัท แอลทูอี จ ากัด ราคา 331,753.50 
บาทและบริษัทฯยินดีลดราคาเหลือ 
329,700.00 บาท 
2. บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด ราคา 303,783.50 บาท 
3. บริษัท ออนสเกล ซิสเท็ม จ ากัด  
ราคา 350,209.93 บาท 
4. บริษัท เรืองศิลป์เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด  
ราคา 242,864.00 บาท 

บริษัท แอลทูอี จ ากัด 
ราคา 329,700.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.63/2559  
ลงวันที่ 18 สงิหาคม 
2559 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

3 ตกลงราคาซื้อเครื่องเล่นสนาม
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 

150,000
.00 

148,000
.00 

ตกลง
ราคา 

 

ร้านแมส มาร์เก็ตติ้ง ราคา 148,000.00 
บาท และทางร้านยินดีลดราคาเหลือ 
146,000.00 บาท 

ร้านแมส มาร์เก็ตติ้ง 
ราคา 146,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 

 

4 ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน 8 รายการ 

342,400
.00 

342,400
.00 

ตกลง
ราคา 

 

ร้านโชคดี เฟอร์นิเจอร์ ราคา 342,400.00 
บาท และทางร้านยินดีลดราคาเหลือ 
340,000.00 บาท 

ร้านโชคดี เฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 340,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 

 

5 สอบราคาซื้อระบบยืนยันตัวตน
และพิสูจน์ตัวตนบนระบบ
เครือข่ายไร้สาย จ านวน 1 ชุด 

556,400
.00 

556,400
.00 

สอบ
ราคา 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 555,330.00 บาทและบริษัทฯ
ยินดีลดราคาเหลือ 550,000.00 บาท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 
550,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 

 

6  สอบราคาจ้างเหมาบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์ระบบป้องกันการบุกรุก
บนระบบเครือข่ายและป้องกัน  

550,000
.00 

550,000
.00 

สอบ
ราคา 

1. บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด ราคา 545,000.00 
บาท 
2. บริษัท เวอร์แซท โซลูชั่น จ ากัด ราคา 
548,000.00 บาท 

บริษัท อินฟอร์เมชั่น 
เซอร์วิส แอนด์ 
คอนซัลแทนท์ จ ากัด 
ราคา 545,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

7 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง
สาบ LAN อาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ จ านวน 1 งาน 

1,600,0
00.00 

1,451,0
00.00 

สอบ
ราคา 

1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิส
เต็ม จ ากัด ราคา 1,433,800.00 บาท 
2. บริษัท เน็กเท็ค เอเชีย จ ากัด  
ราคา 1,439,150.00 บาท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 
1,433,800.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

 

8 สอบราคาจ้างเหมาบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ระบบเครือข่ายหลัก 
จ านวน 4 รายการ ระยะเวลา 1 
ป ี

1,177,0
00.00 

1,177,0
00.00 

สอบ
ราคา 

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 1,171,650.00 บาท และ
บริษัทฯยินดีลดราคาเหลือ 1,170,000.00 
บาท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 
1,170,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 

 

9 งานจ้างเหมาปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแรงต่ าของอาคารเรียนฝึก
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

6,860,6
13.16 

6,860,6
13.16 

กรณี
พิเศษ 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม  
ราคา 6,860,613.16 บาท 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครปฐม  
ราคา 6,860,613.16 
บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนด 

เลขที่สัญญา จ.46/2559  
ลงวันที่ 30 สงิหาคม 
2559 

 
 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

10 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณอาคาร
ปฏิบัติการมนุษยศาสตร์จ านวน 
1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

4,500,0
00.00 

3,446,0
00.00 

e-
bidding 

1. บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จ ากัด  
ราคา 2,980,000.00 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นดี เจริญวัฒนา 
ราคา 3,343,992.03 บาท 
3. บริษัท กรกาญจน์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ 
คอนสตรัคชั่น จ ากัด  
ราคา 4,232,000.00 บาท 

4. บริษัท กฎหมายเมืองทอง จ ากัด  
ราคา 3,106,000.00 บาท 

บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง 
จ ากัด  
ราคา 2,980,000.00 
บาท 
 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.41/2559  
ลงวันที่ 23 สงิหาคม 
2559 

11 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณอาคารเรียนเอ 3 
จ านวน 1 งานด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding)  

3,000,0
00.00 

2,017,0
00.00 

e-
bidding 

1. บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง จ ากัด  
ราคา 1,789,000.00 บาท 

2. ห้างหุ ้นส่วนจ ากัด พีเอ็นดี เจริญวัฒนา 
ราคา 1,955,198.05 บาท 

3. บริษัท กฎหมายเมืองทอง จ ากัด  
ราคา 1,906,000.00 บาท 

บริษัท ที.ดี.ดี.ก่อสร้าง 
จ ากัด  
ราคา 1,789,000.00 

บาท 

 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.42/2559  
ลงวันที่ 23 สงิหาคม 
2559 

 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

12 สอบราคาจ้างท าเอกสาร
ประกอบการเรียนการสอน 
จ านวน 4 รายการ 

1,019,3
28.00  

999,328
.00 

สอบ
ราคา 

รายวิชาการคิดและการตัดสินใจ 
1. บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จ ากัด  
ราคา 219,564.00 บาท 
2. บริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด  
ราคา 250,797.30 บาท 
3. บริษัท เอกพิมพ์ไท จ ากัด  
ราคา 228,000.00 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ 
ราคา 199,600.00 บาทและหจก.ยินดีลด
ราคาเหลือ 198,000.00 บาท 
5. บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด  
ราคา 235,600.00 บาท 
6. บริษัท ศรีอนันต์การพิมพ์ จ ากัด  
ราคา 234,080.00 บาท 
 

หจก. แสงจันทร์การ
พิมพ์ ราคา 
198,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.45/2559  
ลงวันที่ 30 สงิหาคม 
2559 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

     รายวิชาวิถีไทย 
1. บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จ ากัด  
ราคา 167,292.36 บาท 
2. บริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด  
ราคา 152,817.40 บาท 
3. บริษัท เอกพิมพ์ไท จ ากัด  
ราคา 167,256.00 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ 
ราคา 148,000.00 บาท 
5. บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด 
ราคา 138,168.00 บาทและบริษัทฯยินดีลด
ราคาเหลือ 138,000.00 บาท 
6. บริษัท ศรีอนันต์การพิมพ์ จ ากัด  
ราคา 158,529.60 บาท 

บริษัท เพชรเกษมพริ้น
ติ้ง กรุ๊ป จ ากัด  
ราคา 138,000.00 
บาท 
 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.44/2559  
ลงวันที่ 30 สงิหาคม 
2559 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

     รายวิชาอาเซียนศึกษา 
1. บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จ ากัด  
ราคา 147,125.00 บาท 
2. ร้านด ารงค์ชัย การพิมพ์-ออฟเซ็ท  
ราคา 200,000.00 บาท 
3. บริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด  
ราคา 187,426.55 บาท 
4. บริษัท เอกพิมพ์ไท จ ากัด  
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ 
ราคา 114,500.00 บาท 
6. บร ิษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด 

ราคา 107,500.00 บาทและบริษัทฯยินดีลด
ราคาเหลือ 107,000.00 บาท 
7. บริษัท ศรีอนันต์การพิมพ์ จ ากัด  
ราคา 128,000.00 บาท 

บร ิษัท เพชรเกษมพริ้น
ต้ิง กรุ๊ป จ ากัด ราคา 

107,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.44/2559  
ลงวันที่ 30 สงิหาคม 
2559 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนสิงหาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

     รายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต 
1. บริษัท โรงพิมพ์รตนพร จ ากัด  
ราคา 163,401.84 บาท 
2. บริษัท ไทยร่มเกล้า จ ากัด  
ราคา 158,338.60 บาท 
3. บริษัท เอกพิมพ์ไท จ ากัด  
ราคา 163,620.00 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงจันทร์การพิมพ์ 
กรุ๊ป จ ากัด ราคา 153,000.00 
5. บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด 
ราคา 141,804.00 บาท และหจก.ยินดีลด
ราคาเหลือ 141,000.00 บาท 
6. บริษัท ศรีอนันต์การพิมพ์ จ ากัด  
ราคา 163,620.00 บาท 

บริษัท เพชรเกษมพริ้น
ติ้ง กรุ๊ป จ ากัด ราคา 
141,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.44/2559  
ลงวันที่ 30 สงิหาคม 
2559 

 


