
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาติดตั้งฟิล์มภายในและ
ภายนอก อาคารปฏิบัติการ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

910,000
.00 

964,070
.00 

 

สอบราคา 1. บริษัท มาสเตอร์คูล วินโดว์ ฟิล์ม จ ากัด 
ราคา 839,520.00 บาท 
2. บริษัท สมาร์ทเทค เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 
ราคา 845,300.00 บาท 
3. หจก. สตาร์ยูนิเทคฟิล์มกรุ๊ป ราคา 
900,000.00 บาท 

บริษัท สมาร์ทเทค เอ็น
เตอร์ไพร์ส จ ากัด  
ราคา 845,300.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 
(เนื่องจาก
บริษัท 
มาสเตอร์คูล 
วินโดว์ ฟลิ์ม 
จ ากัด ไม่มี
เอกสารยืนยัน
การได้รับ
แต่งตั้งเป็น
ตัวแทน
จ าหน่ายฯ) 

เลขที่สัญญา จ.16/2559  
ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 
2558 
 

2 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารพล
ศึกษาเป็นโรงอาหารชั่วคราว 

840,000
.00 

974,000
.00 

สอบราคา 1. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 900,000.00 บาท 
2. บริษัท ทีทีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ กลาส
เวิร์ค จ ากัด ราคา 938,100.00 บาท 
3. หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง ราคา 
827,900.00 บาท 

หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง 
ราคา 827,900.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.17/2559  
ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 
2558 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

3 จ้างเหมาก่อสร้างซุ้มอาหารนอก
อาคารเรียน 

1,000,0
00.00 

1,020,0
00.00 

สอบราคา 1. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 880,000.00 บาท 
2. บริษัท ทีทีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ กลาส
เวิร์ค จ ากัด ราคา 980,000.00 บาท 
3. หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง ราคา 
867,000.00 บาท 
4. หจก. เพชรประยูร กรุ๊ป ราคา 
949,928.00 บาท 
5. บริษัท ส.ปัทมวรรณ จ ากัด ราคา 
922,875.00 บาท 

หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง 
ราคา 867,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.18/2559  
ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 
2558 
 

4 จ้างเหมางานระบบกันซึมดาดฟ้า 
อาคารเอนกประสงค์ 100 ปี การ
ฝึกหัดครูไทย 

498,000
.00 

321,300
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 321,300.00 บาท 
2. หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง ราคา 
319,300.00 บาท 
3. บริษัท บางกอก เอ็กซ์คอน จ ากัด ราคา 
248,000.00 บาท 

หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง 
ราคา 319,300.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.19/2559  
ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 
2558 
 

 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

5 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีอาคาร 
UBI 

400,000
.00 

400,000
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 400,000.00 บาท 
2. หจก. บ้านโป่ง เพ้นท์ส 
ราคา 342,000.00 บาท 

หจก. บ้านโป่ง เพ้นท์ส 
ราคา 342,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.20/2559  
ลงวันที่ 24 ธนัวาคม 
2558 
 

6 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบ
อาคารศูนย์ศึกษาและพัฒนา
จังหวัด 

300,000
.00 

297,800
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 297,800.00 บาทและบริษัทฯ ยินดี
ลดราคาเหลือ 294,000.00 บาท 
2. หจก. โชควงค์ทองธุรกิจก่อสร้าง ราคา 
294,000.00 บาท 
 

บริษัท โอห์ม แอดเวอร์
ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 294,000.00 
บาท 
 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 
(เนื่องจาก หจก.
โชควงค์ทอง
ธุรกิจก่อสร้าง 
ไม่มีใบเสนอ
ราคา) 

เลขที่สัญญา จ.22/2559  
ลงวันที่ 29 ธนัวาคม 
2558 
 

7 จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
หลังอาคารปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ 

500,000
.00 

499,300
.00 

ตกลงราคา บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ราคา 
490,000.00 บาท 

บริษัท โอห์ม แอดเวอร์
ไทซิ่ง จ ากัด ราคา 
490,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา จ.23/2559  
ลงวันที่ 29 ธนัวาคม 
2558 
 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

8 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาและ
เพดาน อาคารปฏิบัติการ
วิศวกรรมและเทคโนโลยี 

998,000
.00 

998,000
.00 

สอบราคา 1. บริษัท สินประสิทธิ์ จ ากัด ราคา 
958,000.00 บาท 
2. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 885,000.00 บาท 
3. บริษัท ไทย รีโนเวท จ ากัด ราคา 
952,852.89 บาท 
4. บริษัท ดูเวล อิเล็กทริก จ ากัด ราคา 
945,000.00 บาท 
5. หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง ราคา 
858,000.00 บาท 
6. หจก. มณีบุญ ราคา 899,000.00 บาท 
7. บริษัท พรอสเปอร์เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
ราคา 950,000.00 บาท  
8. บริษัท ทีทีเค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ กลาส
เวิร์ค จ ากัด ราคา 927,000.00 บาท 
9. บริษัท ส.ปัทมวรรณ จ ากัด ราคา 
935,180.00 บาท 

บริษัท โอห์ม แอดเวอร์
ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 885,000.00 
บาท 
 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.21/2559  
ลงวันที่ 25 ธนัวาคม 
2558 
 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

9 จ้างเหมาปรับปรุงดาดฟ้าอาคาร
บรรณราชนครินทร์ 

496,000
.00 

486,900
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  
ราคา 400,000.00 บาท 
2. นายณัฐศักดิ์ หงษ์ทอง  
ราคา 438,000.00 บาท 

นายณัฐศักดิ์ หงษท์อง  
ราคา 438,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.24/2559  
ลงวันที่ 29 ธนัวาคม 
2558 
 

10 จ้างเหมาปรับปรุงบ้านพัก
อาจารย์พิมลศักดิ์ พ่ึงพันธ์ (เดิม) 

196,000
.00 

194,000
.00 

ตกลงราคา หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง ราคา 194,000.00 
บาท 
 

หจก. แก่นไม้ ก่อสร้าง 
ราคา 194,000.00 
บาท 
 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา จ.25/2559  
ลงวันที่ 8 มกราคม 
2559 
 

11 ซ้ือครุภัณฑ์ระบบประชาสัมพันธ์
ภายในมหาวิทยาลัยผ่านจอทีวี
พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ระบบ 

1,987,2
74.00 

1,978,5
50.00 

สอบราคา 1. หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 
ราคา 1,987,080.00 บาท 
2. บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จ ากัด  
ราคา 1,985,000.00 บาท 

บริษัท จอมบึง
คอมพิวเตอร์ จ ากัด  
ราคา 1,985,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด  

เลขที่สัญญา ซ.27/2559  
ลงวันที่ 25 ธนัวาคม 
2558 
 

12 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผล จ านวน 26 
เครื่อง 

598,000
.00 

598,000
.00 

สอบราคา ไม่มีผู้มายื่นซองสอบราคา ยกเลิกประกาศสอบ
ราคา 

- - 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที/่วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

13 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 4 
รายการ 

1,145,3
00.00 

1,150,6
90.00 

สอบราคา 1. บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จ ากัด เสนอราคา
เฉพาะรายการที่ 1 เครื่องแยกโปรตีนด้วย
กระแสไฟฟ้า ราคา 50,000.00 บาท 
2. บริษัท ไทยวิกตอรี่ จ ากัด เสนอราคา
เฉพาะรายการที่ 2 เครื่องวัดคลอโรฟิลล์ 
ราคา 77,000.00 บาท 
3. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคาเฉพาะรายการที่ 
4 ราคา 987,075.00 บาท 

รายการที่ 1 เครื่อง
แยกโปรตีนด้วย
กระแสไฟฟ้า  
บริษัท ธีระเทรดดิ้ง 
จ ากัด ราคา 
50,000.00 บาท 
รายการที่ 2 เครื่องวัด
คลอโรฟิลล์  
บริษัท ไทยวิกตอรี่ 
จ ากัด ราคา 
77,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 
(เนื่องจาก
รายการที่ 3 ไม่
มีผู้เสนอราคา 
และรายการที่ 
4 บริษัท เบค
ไทย กรุงเทพ
อุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ 
จ ากัด) เสนอ
รายละเอียด
คุณลักษณะไม่
ถูกต้อง 

เลขที่สัญญา ซ.25/2559  
ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 
2558 (บจก.ธีระเทรดดิ้ง) 
 
เลขที่สัญญา ซ.24/2559  
ลงวันที่ 23 ธนัวาคม 
2558 (บจก.ไทยวิกตอร่ี) 
 
 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

14 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 4 
รายการ พร้อมติดตั้ง 

2,049,2
00.00 

2,013,4
75.00 

ประกวด
ราคา 

 

รายการที่ 1 กล้องวิดีโอ  
1. หจก. แบล็ค วอเตอร์ พรอปเพอร์ตี ราคา 
745,000.00 บาท 
2. หจก. โปร ออโต้ แอนด์ ซาวด์ ราคา 
800,000.00 บาท 
รายการที่ 2 ขาตั้งกล้องวิดโีอ 
1. หจก. แบล็ค วอเตอร์ พรอปเพอร์ตี ราคา 
57,000.00 บาท 
2. หจก. โปร ออโต้ แอนด์ ซาวด์ ราคา 
59,700.00 บาท 
รายการที่ 3 เครื่องฉายภาพ 3 มิติ 
1. หจก. แบล็ค วอเตอร์ พรอปเพอร์ตี ราคา 
506,000.00 บาท 
2. หจก. โปร ออโต้ แอนด์ ซาวด์ ราคา 
517,000.00 บาท 
รายการที่ 4 กล้องถ่ายภาพยนตร์ดิจิตอล 
1. บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด ราคา 
702,000.00 บาท 
2. บริษัท ที ไซน์ โซลูชั่น จ ากัด ราคา 
707,200.00 บาท 

รายการที่ 1 กล้องวิดีโอ 
หจก. แบล็ค วอเตอร์ พร
อปเพอร์ต ีราคา 
745,000.00 บาท  
รายการที่ 2 ขาตั้งกล้อง
วิดีโอ  
หจก. แบล็ค วอเตอร์ พร
อปเพอร์ต ีราคา 
57,000.00 บาท 
รายการที่ 3 เครื่องฉาย
ภาพ 3 มิติ  
หจก. แบล็ค วอเตอร์ พร
อปเพอร์ต ีราคา 
506,000.00 บาท 
รายการที่ 4 กล้อง
ถ่ายภาพยนตร์ดิจิตอล 
บริษัท อิมเมจ วิชวล 
1993 จ ากัด ราคา 
702,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.30/2559  
ลงวันที่ 14 มกราคม 
2559 (หจก. แบล็ค วอ
เตอร ์พรอปเพอร์ตี) 
 
เลขที่สัญญา ซ.31/2559  
ลงวันที่ 14 มกราคม 
2559 (บจก.อิมเมจ 
วิชวล 1993) 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

15 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน 3 รายการ  

4,770,0
00.00 

4,754,8
30.00 

ประกวด
ราคา 

 

รายการที่ 1 อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลจราจรระบบ
เครือข่าย  
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์คอนซัล
แทนท์ จ ากัด ราคา 830,000.00 บาท 
รายการที่ 2 อุปกรณ์บริหารจัดการระบบ
โดเมนเนมและการจัดสรรหมายเลขไอพี 
1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเนต็เวิร์คซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 1,979,500.00 บาท 
2. บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 1,990,200.00 บาท 
รายการที่ 3 อุปกรณ์กระจายสญัญาณระบบ
เครือข่าย 
บริษัท อินฟอร์เมชั่น เซอร์วิส แอนด์คอนซัล
แทนท์ จ ากัด ราคา 1,900,000.00 บาท 

 

รายการที่ 1 อุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูลจราจรระบบ
เครือข่าย  
บริษัท อินฟอรเ์มชั่น
เซอร์วิส แอนด์คอนซัล
แทนท์ จ ากัด ราคา 
830,000.00 บาท  
รายการที่ 2 อุปกรณ์
บริหารจัดการระบบ
โดเมนเนมและการ
จัดสรรหมายเลขไอพ ี
บริษัท อินเตอรเ์นชั่นแนล
เน็ตเวริ์คซิสเต็ม จ ากัด 
ราคา 1,979,500.00 บาท 
รายการที่ 3 อุปกรณ์
กระจายสัญญาณระบบ
เครือข่าย 
บริษัท อินฟอรเ์มชั่น 
เซอร์วิส แอนด์คอนซัล
แทนท์ จ ากัด ราคา 
1,900,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา ซ.29/2559  
ลงวันที่ 7 มกราคม 
2559 (บจก. อินฟอร์
เมชั่นเซอร์วิส แอนด์
คอนซัลแทนท)์ 
 
เลขที่สัญญา ซ.28/2559  
ลงวันที่ 7 มกราคม 
2559 (บจก. อินเตอร์
เนชั่นแนลเน็ตเวิร์คซิส
เต็ม) 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

16 ซื้อครุภัณฑ์ระบบ WIFI พร้อม
ติดตั้ง 

3,134,0
00.00 

3,134,0
00.00 

ประกวด
ราคา 

1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์คซิส
เต็ม จ ากัด ราคา 3,103,000.00 บาท 
2. บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 3,134,000.00 บาท 

ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา ยกเลิกประกาศ
เนื่องจากเสนอ
รายละเอียด
คุณลักษณะฯไม่
ครบถ้วน 

- 

17 ซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ
ฐานข้อมูลและหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ทางการพยาบาล 
จ านวน 1 ฐาน 

178,000
.00 

178,000
.00 

ตกลงราคา บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์เมชั่น จ ากัด 
ราคา 178,000.00 บาท 

บริษัท นิว โนวเลจ อิน
ฟอร์เมชั่น จ ากัด ราคา 
178,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา ซ.32/2559  
ลงวันที่ 18 มกราคม 
2559 

18 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
จ านวน 2 รายการ 

374,000
.00 

397,412
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จ ากัด 
ราคา 327,000.00 บาท 
2. บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 239,145.00 บาท 

บริษัท นิวซีโน่ 
(ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 239,145.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.39/2559  
ลงวันที่ 20 มกราคม 
2559 

19 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 10 เครื่อง 

390,000
.00 

390,000
.00 

ตกลงราคา บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จ ากัด 
ราคา 390,000.00 บาท และบริษัทฯยินดี
ลดราคาเหลือ 385,000.00 บาท 

บริษัท นิวยูเนียน 
ไฮเทค (1994) จ ากัด 
ราคา 385,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา ซ.33/2559  
ลงวันที่ 18 มกราคม 
2559 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

20 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน 
จ านวน 27 รายการ พร้อมติดตั้ง 

1,947,6
40.00 

1,947,6
40.00 

สอบราคา 
 

รายการท่ี 1 เก้าอี้เลคเชอร์มีตะแกรงวางของ 
จ านวน 54 ตัว  
บริษัท เรืองศิลป์เฟอร์นิแลนด์ จ ากัด ราคา 
36,690.30 บาท 
รายการท่ี 2 เก้าอี้ท างาน จ านวน 26 ตัว 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 48,685.00 บาท 
รายการท่ี 3 เก้าอี้นักศึกษา จ านวน 224 ตัว 
หจก. สายสีแก้วสกุล ราคา 109,760.00 บาท 
รายการท่ี 4 เก้าอี้ประชุมมีล้อ จ านวน 32 ตัว 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 30,816.00 บาท 
รายการท่ี 5 เก้าอี้อ่านหนงัสือ จ านวน 10 ตัว  
บริษัท เรืองศิลป์เฟอร์นิแลนด์ จ ากัด ราคา 
19,795.00 บาท 
รายการท่ี 6 เก้าอี้พักคอย 3 ที่น่ัง จ านวน 2 
ตัว  
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 2,568.00 บาท 

1. บริษัท เรืองศิลป์
เฟอร์นิแลนด์ จ ากัด 
รายการที่ 1,5,11,20 
และ 27  
ราคา 160,093.40 บาท 
2. บริษัท เพอร์เฟ็ค 
ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จ ากัด รายการที่ 
2,46,7,10,12,15,16,19,
21-26  
ราคา 564,960.00 บาท 
3. หจก. สายสีแก้วสกุล 
รายการที่ 3 และ 17 
ราคา 174,760.00 บาท 
4. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ 
จ ากัด รายการที่ 9 ราคา 
30,000.00 บาท 
 
 
 

เสนอ
รายละเอยีด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา ซ.36/2559  
ลงวันที่ 19 มกราคม 
2559 (บจก. เรืองศิลป์
เฟอร์นิแลนด์) 
 
เลขที่สัญญา ซ.35/2559  
ลงวันที่ 19 มกราคม 
2559 (บจก. เพอร์เฟ็ค 
ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์) 
 
เลขที่สัญญา ซ.38/2559  
ลงวันที่ 20 มกราคม 
2559 (หจก. สายสีแก้ว
สกุล) 
 
เลขที่สัญญา ต.1/2559  
ลงวันที่ 21 มกราคม 
2559 (บจก. เค.พี.ที.

กลอร่ี) 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

     รายการท่ี 7 เก้าอี้ฟังบรรยายมีท่ีเล็คเชอร์
พร้อมติดต้ัง จ านวน 90 ตัว  
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 327,420.00 บาท 
รายการท่ี 8 สตูล จ านวน 6 ตัว 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 1,605.00 บาท 
รายการท่ี 9 เคาน์เตอร์ จ านวน 2 ตัว 
บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จ ากัด ราคา 30,000.00 
บาท 
รายการท่ี 10 ฉากกั้นปาติชั่น จ านวน 5 แผ่น 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 11,984.00 บาท 
รายการท่ี 11 โต๊ะกลางกลม จ านวน 9 ตัว  
บริษัท เรืองศิลป์เฟอร์นิแลนด์ จ ากัด ราคา 
10,785.60 บาท 
รายการท่ี 12 โต๊ะกลาง จ านวน 6 ตัว  
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 3,852.00 บาท 

5. บริษัท แจ๊ก
เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
รายการที่ 13 และ 18 
ราคา 219,692.40 บาท 
6. บริษัท สยามอินเด็กซ์ 
เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด รายการที่ 14 
ราคา 55,640.00 บาท 

  

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จดัซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

     รายการท่ี 13 โต๊ะนักศึกษา มลีิ้นชักคีย์บอร์ด 
จ านวน 174 ตัว 
บริษัท แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคา 
219,692.40 บาท 
รายการท่ี 14 โต๊ะท างานหน้ากระจกชา 
จ านวน 26 ตัว  
บริษัท สยามอินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด ราคา 55,640.00 บาท 
รายการท่ี 15 โต๊ะท างาน จ านวน 1 ตัว  
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 6,848.00 บาท 
รายการท่ี 16 โต๊ะท างานมีฉากกั้นในตัว 
จ านวน 15 ตัว  
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 46,545.00 บาท 
รายการท่ี 17 โต๊ะด าเนินกิจกรรม จ านวน 50 
ตัว  
หจก. สายสีแก้วสกุล ราคา 65,000.00 บาท 
 

   

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงนิ   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

     รายการท่ี 18 โต๊ะประชุม จ านวน 6 ตัว 
บริษัท แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด ราคา 
16,692.00 บาท 
รายการท่ี 19 โต๊ะประชุม จ านวน 1 ตัว 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 2,942.50 บาท 
รายการท่ี 20 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเล่ือน
กระจกสูง จ านวน 17 ตู้  
บริษัท เรืองศิลป์เฟอร์นิแลนด์ จ ากัด ราคา 
68,212.50 บาท 
รายการท่ี 21 โซฟา 3 ท่ีนั่ง จ านวน 2 ตัว 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 7,169.00 บาท 
รายการท่ี 22 โซฟา 2 ท่ีนั่ง จ านวน 6 ตัว 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 13,161.00 บาท 
รายการท่ี 23 โซฟา 1 ท่ีนั่ง จ านวน 13 ตัว 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 18,778.50 บาท 
 

   



แบบ สขร.1 

 
สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

     รายการท่ี 24 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 1 ตู้ 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 3,959.00 บาท 
รายการท่ี 25 ตู้ล็อกเกอร์ 12 ช่อง จ านวน 4 
ตู้  
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 26,322.00 บาท 
รายการท่ี 26 เก้าอี้สตูลบาร์ จ านวน 5 ตู้ 
บริษัท เพอร์เฟ็ค ออฟฟศิ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 
ราคา 12,305.00 บาท 
รายการท่ี 27 เคาน์เตอร์บริการ จ านวน 1 ตัว 
บริษัท เรืองศิลป์เฟอร์นิแลนด์ จ ากัด ราคา 
24,610.00 บาท 

   

 


