
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมนนามม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนมรปฐม 

ล าดับ
ทน ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

รามา
กลาง 

วิธนซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอรามา 
และรามาทน่เสนอ 

ผู้ได้รับมัดเลือกและ
รามา 

เหตุผลทน่
มัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขทน่/วันทน่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

1 ซื้อเมรื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง 
จ านวน 5 เมรื่อง 

220,000
.00 

220,000
.00 

 
 

ตกลงรามา 1. บริษัท แพลนเน็ท แอร์ จ ากัด  
รามา 218,000.00 บาท  
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอสเมซนวิลมอน มอน
สตรั๊มชั่น รามา 219,350.00 บาท และ
บริษัทฯ ยินดนลดรามาเหลือ 214,000.00 
บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส
เมซนวิลมอน มอน
สตรั๊มชั่น รามา 
214,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอนยด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพนยง
รายเดนยวและ
รามาอยู่ใน
วงเงิน 

เลขทน่  ซ.49/2559   
ลงวันทน่  15 มนนามม  
2559   

2 จ้างจัดท าปกปริญญาบัตร 
จ านวน 2,770 ปก 

116,340
.00 

116,340
.00 

ตกลงรามา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินสมบัตร รามา 
116,340.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สิน
สมบัตร รามา 
116,340.00 บาท 

เสนอ
รายละเอนยด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขทน่  จ.29/2559   
ลงวันทน่  15 มนนามม  
2559   

3 ประกวดรามาจ้างเหมาซ่อมบ ารุง
มรุภัณฑ์ Blade Server 

1,000,0
00.00 

999,915
.00 

e-bidding  1. บริษัท รูธ วิมเตอร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
รามา 999,915.00 บาท 
2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์มซิส
เต็ม จ ากัด รามา 995,100.00 บาท 

บจก. อินเตอร์เนชั่น
แนล เน็ตเวิร์มซิสเต็ม 
รามา 995,100.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอนยด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
รามาต่ าสุด 

เลขทน่  จ.30/2559   
ลงวันทน่  17 มนนามม  
2559   

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมนนามม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนมรปฐม 

ล าดับ
ทน ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

รามา
กลาง 

วิธนซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอรามา 
และรามาทน่เสนอ 

ผู้ได้รับมัดเลือกและ
รามา 

เหตุผลทน่
มัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขทน่/วันทน่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

4 ประกวดรามาซื้ออุปกรณ์จัดเก็บ
ข้อมูลกล้องวงจรปิด ต าบล
นมรปฐม อ าเภอเมืองนมรปฐม 
จังหวัดนมรปฐม จ านวน 1 ชุด 
(มรั้งทน่ 3) 

3,000,0
00.00 

2,997,0
70.00 

e-bidding  1. บริษัท อนพน แอนด์ ไอทน โซลูชั่น จ ากัด 
รามา 1,700,000.00 บาท  
2. บริษัท เอ็นแทมป์ จ ากัด รามา 
1,866,080.00 บาท  
3. บริษัท เอ็นดับบลิว มอมพิวเตอร์ จ ากัด 
รามา 1,859,422.21 
4. บริษัท พนแอนด์ดับบลิว โซโลชั่น 
เทมโนโลยน จ ากัด รามา 2,850,000.00 บาท 
5. บริษัท แอดวานซ์ เน็ตเวิร์ม ทรินิตน้ จ ากัด 
รามา 2,939,290.00 บาท 

บริษัท อนพน แอนด์ ไอทน 
โซลูชั่น จ ากัด รามา 
1,700,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอนยด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
รามาต่ าสุด 

เลขทน่  ซ.51/2559   
ลงวันทน่  28  มนนามม  
2559   

5 ประกวดรามาซื้อมรุภัณฑ์
เมรือข่ายพร้อมติดตั้ง อามาร
ปฏิบัติการ มนุษยศาสตร์และ
สังมมศาสตร์ (มรั้งทน่ 2) 

2,217,6
95.10 

2,161,0
00.00 

e-bidding  1. บริษัท เน็กซเทม เอเชนย จ ากัด รามา 
2,214,900.00 บาท 
2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์มซิส
เต็ม จ ากัด รามา 2,200,000.00 บาทและ
บริษัทฯยินดนลดรามาเหลือ 2,160,000.00 
บาท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนล เน็ตเวิร์มซิสเต็ม 
จ ากัด รามา 
2,160,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอนยด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
รามาต่ าสุด 

เลขทน่  ซ.55/2559   
ลงวันทน่  1  เมษายน  
2559   

 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมนนามม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนมรปฐม 

ล าดับ
ทน ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

รามา
กลาง 

วิธนซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอรามา 
และรามาทน่เสนอ 

ผู้ได้รับมัดเลือกและ
รามา 

เหตุผลทน่
มัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขทน่/วันทน่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

6 ประกวดรามาซื้อมรุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ จ านวน 2 รายการ  
1. เมรื่องมัลติมนเดนยโปรเจมเตอร์
และจอรับภาพชนิดมอเตอร์
ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จ านวน 9 ชุด 
2. เมรื่องมัลติมนเดนยโปรเจมเตอร์ 
จ านวน 4 เมรื่อง 

617,600
.00 

- e-bidding  รายการทน่ 1 
1. บริษัท อิน-มนเดนย ออดิโอ จ ากัด รามา 
477,000.00 บาท และบริษัทฯยินดนลดรามา
เหลือ 470,000.00 บาท 
2. บริษัท แม็กโมรแมช จ ากัด รามา 
414,090.00 บาท  
รายการทน่ 2 
1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สมาร์ท เอวน รามา 
127,600.00 บาท และบริษัทฯยินดนลดรามา
เหลือ 127,000.00 บาท 
 

รายการทน่ 1 
บริษัท อิน-มนเดนย 
ออดิโอ จ ากัด  
รามา 470,000.00 
บาท 
รายการทน่ 2 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
สมาร์ท เอวน  
รามา 127,000.00 
บาท 
 

รายการทน่ 1
เสนอ
รายละเอนยด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพนยง
รายเดนยวและ
รามาอยู่ใน
วงเงิน 
รายการทน่ 2 
เสนอ
รายละเอนยด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
รามาอยู่ใน
วงเงิน 

เลขทน่  ซ.53/2559   
ลงวันทน่  1  เมษายน  
2559 (บจก. อิน-มนเดนย 
ออดิโอ) 
 
เลขทน่  ซ.54/2559   
ลงวันทน่  1  เมษายน  
2559 (หจก. สมาร์ท เอ

วน) 
 

7 ซื้อชุดไมโมรโฟน ส าหรับการ
ประชุม จ านวน 1 ชุด พร้อม
ติดตั้ง 

123,500
.00 

132,252
.00  

ตกลงรามา 1. บริษัท นัมเบอร์วัน มอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด รามา 132,145.00 บาท 
2. บริษัท อิน-มนเดนย ออดิโอ จ ากัด รามา 
130,000.00 บาท และบริษัทฯยินดนลดรามา
เหลือ 123,500.00 บาท 

บริษัท อิน-มนเดนย 
ออดิโอ จ ากัด รามา 
123,500.00 บาท 

เสนอ
รายละเอนยด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
รามาต่ าสุด 

เลขทน่  ซ.50/2559   
ลงวันทน่  28  มนนามม
2559 

 


