
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกรกฎาคม 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 ประกวดราคาจ้างเหมาติดตั้ง
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต อาคารเรียน  เอ 3 
จ านวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

700,000
.00 

 

700,000
.00 

 

e-
bidding 

1. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิส
เต็ม จ ากัด ราคา 690,150.00 บาท 
2. บริษัท รูธ วิคเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
ราคา 699,000.00 บาท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 
690,150.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.40/2559  
ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 
2559 

2 ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ จ านวน 3 รายการ 
พร้อมติดตั้ง 
 

168,490
.00 

168,490
.00 

 
 

ตกลง
ราคา 

 

1. บริษัท นิวยูเนียน ไฮเทค (1994) จ ากัด 
ราคา 168,100.00 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โปร ออโต้ แอนด์ 
ซาวด์ ราคา 169,590.00 บาท 

บริษัท นิวยูเนียน 
ไฮเทค (1994) จ ากัด 
ราคา 168,100.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียดฯ
ถูกต้องตาม
ข้อก าหนดและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.61/2559  
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 
2559 

3 ตกลงราคาซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้ง
จ านวน 6 รายการ 

483,206
.00 

483,206
.00 

ตกลง
ราคา 

 

ร้านพีระกิจผ้าม่าน ราคา 405,876.00 บาท ไม่ผ่านการพิจารณา
เนื่องจาก เสนอ
รายละเอียดฯ ผิด
เงื่อนไข 

- - 

 
 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

4 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
บริษัทฯ ยินดีลดราคาเหลือ 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 

5 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เพ่ิม
ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เสมือน 
VDI พร้อมติดตั้ง จ านวน 1 ชุด 
ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

817,480
.00 

861,350
.00 

 
 

e-
bidding 

บริษัท ซีพีไอที โซลูชั่น จ ากัด  
ราคา 856,000.00 บาท 
 

ไม่ผ่านการพิจารณา
เนื่องจาก เสนอ
รายละเอียดฯ ผิด
เงื่อนไข 

- - 

 


