
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 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 จ้างท าเอกสารประกอบการเรียน
การสอนรายวิชาการคิดและการ
ตัดสินใจจ านวน 4,500 ชุด 

630,000
.00 

 

405,000
.00 

 

ตกลงราคา 

 
1. บริษัท เอกพิมพ์ไท จ ากัด ราคา 
288,000.00 บาทและบริษัทฯยินดีลดราคา
เหลือ 270,000.00 บาท 
2. บริษัท เพชรเกษมพริ้นติ้ง กรุ๊ป จ ากัด 
ราคา 396,000.00 บาท 
3. บริษัท พรีเพรส โซลูชั่นส์ จ ากัด ราคา 
457,425.00 บาท 
4. ร้านกราฟิกโปร ราคา 283,500.00 บาท 

บริษัท เอกพิมพ์ไท 
จ ากัด ราคา 
270,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 
(เนื่องจากร้าน
กราฟิกโปร 
เสนอ
รายละเอียดไม่
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด) 

เลขที่สัญญา จ.11/2559  
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2558 

2 จ้างเหมาบ ารุงรักษา ซ่อมแซม 
ซ่อมเปลี่ยน อุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศระบบ
แปรเปลี่ยนปริมาณสารท าความ
เย็น และเครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน (Spilt Type) ประจ า
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 
พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 1 
ถึงชั้น 7 

574,000
.00 

574,000
.00 

สอบราคา 1. บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ 
จ ากัด ราคา 570,310.00 บาท 
2. หจก.เค.แอล.คูลลิ่ง  ราคา  438,700.00 
บาท 

บริษัท ไซท์ เพรพ
พาเรชั่น แมเนจเมนท์ 
จ ากัด ราคา 
570,310.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 
(เนื่องจากหจก.
เค.แอล.คูลลิ่ง
เสนอ
รายละเอียดไม่
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด) 

เลขที่สัญญา จ.12/2559  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2558 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 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 จ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายใน
อาคารศูนย์ภาษา  ศูนย์
คอมพิวเตอร์ และหอประชุม 

421,000
.00 

682,000
.00 

ตกลงราคา หจก.บ้านโป่ง เพ้นท์ส ราคา 420,500.00 
บาทและห้างฯยินดีลดราคาเหลือ 
400,500.00 บาท 

หจก.บ้านโป่ง เพ้นท์ส 
ราคา 400,500.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา จ.13/2559  
ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน
2558 

4 
 

ซื้อเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมชุด
เรียงส าเนา ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จ านวน 1 เครื่อง 

400,000
.00 

369,150
.00 

ตกลงราคา 
 

1. บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด ราคา 
398,040.00 บาท และบริษัทฯยินดีลดราคา
เหลือ 369,150.00 บาท 
2. บริษัท เฟรนส์ โอเอ เซ็นเตอร์ จ ากัด 
ราคา 353,100.00 บาท 

บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 
ราคา 369,150.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข
(เนื่องจาก
บริษัท เฟรนส์ 
โอเอ เซ็นเตอร์ 
จ ากัดเสนอ
รายละเอียดไม่
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด) 

เลขที่สัญญา ซ.2/2559  
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2558 

5 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 รายการ 

3,116,0
00.00 

- e-Auction บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จ ากัด  
ราคา 3,085,250.00 บาท 

บริษัท จอมบึง
คอมพิวเตอร์ จ ากัด  
ราคา 3,085,250.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขราย
เดียว 

เลขที่สัญญา ซ.3/2559  
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 
2558 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

6 ซื้อเครื่องพิมพ์ไวนิล ต าบล
นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 
เครื่อง 

710,000
.00 

642,000
.00 

สอบราคา 1. บริษัท บี.พี.เอส.ยูไนเต็ด จ ากัด ราคา 
640,930.00 บาท 
2. บริษัท เอส.เอ.เอส.อิงค์เจ็ท ซัพพลาย 
จ ากัด ราคา 640,930.00 บาท 

บริษัท เอส.เอ.เอส.อิงค์
เจ็ท ซัพพลาย จ ากัด 
ราคา 640,930.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 
(เนื่องจาก
บริษัท บี.พี.
เอส.ยูไนเต็ด 
จ ากัดไม่มี
เอกสารการเป็น
ตัวแทนจัด
จ าหน่ายสินค้า
จาก
บริษัทผู้ผลิต) 

เลขที่สัญญา ซ.1/2559  
ลงวันที่ 26 ตุลาคม 
2558 

7 ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
จ านวน 6 รายการ 

676,133
.00 

525,263
.00 

สอบราคา 1. นางสาวพัชราพร ดีสวน ราคา 
511,200.00 บาท 
2. หจก.ที ดี เอ็นจิเนียร์ แอนด์มาร์เก็ตต้ิง 
ราคา 548,910.00 บาท 

ยกเลิกประกาศสอบ
ราคา 

ไม่มีผู้ผ่านการ
พิจารณา
เนื่องจากเสนอ
รายละเอียดไม่
ครบถ้วนตาม
ข้อก าหนด 

- 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 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 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา 
ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 15 เครื่อง 

585,000
.00 

- สอบราคา 1. บริษัท เอส เอส เอส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
ราคา 630,000.00 บาท 
2. บริษัท ฮอลลิวู้ดอินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด 
ราคา 585,000.00 บาท 
3. บริษัท พี.ซี.เมดิคอล มาร์เกตติ้ง จ ากัด 
ราคา 567,000.00 บาท 

บริษัท ฮอลลิวู้ด
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด ราคา 
585,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.4/2559  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2558 

9 ซื้อเครื่องตัดต่อวีดีโอแบบ
กระเป๋าหิ้ว ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จ านวน 1 เครื่อง 

800,000
.00 

795,545
.00 

สอบราคา 1. บริษัท นัมเบอร์วัน คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 
จ ากัด ราคา 799,290.00 บาท 
2. บริษัท อิน-มีเดีย ออดิโอ จ ากัด ราคา 
790,730.00 บาท 

ยกเลิกประกาศสอบ
ราคา 

เนื่องจากชื่อใน
รายละเอียด
คุณลักษณะไม่
ตรงกับชื่อที่
ประกาศสอบ
ราคา 

- 

10 ซื้อเครื่อง RF Generater ขนาด 
1000 W ต าบลนครปฐม อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

908,100
.00 

- สอบราคา 1. หจก. ซีนิท เทคโนโลยี ราคา 
856,000.00 บาท 
2. บริษัท ไทยยูนีค จ ากัด ราคา 
900,940.00 บาท 
3. บริษัท แสงวิทย์ 2000 จ ากัด ราคา 
890,240.00 บาท 

หจก. ซีนิท เทคโนโลยี 
ราคา 856,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.6/2559  
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 
2558 

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 2558 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

11 ซื้อเครื่องวัดดรรชนีหักเหของ
แก้วแบบหลายความยาวคลื่น 
ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 1 เครื่อง 

1,400,0
00.00 

1,400,0
00.00 

สอบราคา 1. บริษัท เซิร์นเทค จ ากัด ราคา 
1,385,650.00 บาท 
2. 2112 แมชชีน จ ากัด ราคา 
1,399,560.00 บาท 
 

บริษัท เซิร์นเทค จ ากัด 
ราคา 1,385,650.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.5/2559  
ลงวันที่ 29 ตุลาคม 
2558 

12 ซื้อเครื่องตัดซีเอ็นซีพลาสม่า 
ขนาด 5x10 ฟุต ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม จ านวน 3 เครื่อง 

660,000
.00 

660,000
.00 

สอบราคา ไม่มีผู้มาเสนอราคา ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศ - 

13 ซื้อชุดเรียนรู้การป้องกันสัญญาณ
รบกวนคลื่นความถี่วิทยุในอากาศ
แบบพลาสซีฟ ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

1,600,0
00.00 

1,600,0
00.00 

สอบราคา ไม่มีผู้มารับเอกสารสอบราคา ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศ - 

 
 
 
 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 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 3 
รายการ 

1,521,7
00.00 

1,521,6
60.00 

สอบราคา 1. บริษัท เจริญทัศน์ จ ากัด เสนอราคา
รายการที่ 3 เป็นเงิน 428,000.00 บาท 
2. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด เสนอราคารายการที่ 1 
เป็นเงิน 89,880.00 บาท 
3. บริษัท ซีเทค โซลูชั่น จ ากัด เสนอราคา
รายการที่ 2 เป็นเงิน 1,000,300.00 บาท 
4. บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จ ากัด เสนอ
ราคารายการที่ 2 เป็นเงิน 995,100.00 
บาท 

1. บริษัท เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
รายการที่ 1 ราคา 
89,880.00 บาท 
2. บริษัท ซินเทค อิน
โนเวชั่น จ ากัด รายการ
ที่ 2 ราคา 
995,100.00 บาท 
3. บริษัท เจริญทัศน์ 
จ ากัด รายการที่ 3 
ราคา 428,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.9/2559  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2558 (บจก.เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์

เคมีภัณฑ์) 
 
เลขที่สัญญา ซ.10/2559  
ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2558 (บจก.ซินเทค อิน
โนเวชั่น) 
 
เลขที่สัญญา  ซ.7/2559  
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2558 (บจก.เจริญทัศน์ ) 

15 ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เพ่ือการรองรับการสอบมาตรฐาน 
CCNA  ต าบลนครปฐม อ าเภอ
เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
จ านวน 9 ชุด 

1,620,0
00.00 

1,605,0
00.00 

สอบราคา 1. บริษัท จอยคอนเน็ค จ ากัด ราคา 
1,605,000.00 บาท 
2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์ค ซิส
เต็ม จ ากัด ราคา 1,594,300.00 บาท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนลเน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 
1,594,300.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.11/2559  
ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2558 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนตุลาคม 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 ซื้อระบบหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
อัตโนมัติ ควบคุมด้วยระบบ
เครือข่ายระยะไกล ต าบล
นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม จ านวน 1 ระบบ 

950,000
.00 

950,000
.00 

สอบราคา 1. บริษัท อีเพาเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด ราคา 
936,250.00 บาท 
2. บริษัท อินเทลลิเจ้นท์ ออโตเมชั่น แม
ชชีนจ ากัด ราคา 941,600.00 บาท 

บริษัท อีเพาเวอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด ราคา 
936,250.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.8/2559  
ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 
2558 

17 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 2 
รายการ 

392,500
.00 

392,500
.00 

สอบราคา 1. บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด 
เสนอราคารายการที่ 1 เป็นเงิน 
199,000.00 บาท 
2. บริษัท ซี เอส รีเทลซิสเต็ม จ ากัด เสนอ
ราคารายการที่ 2 เป็นเงิน 96,300.00 บาท 

1. บริษัท อินโนเวตีฟ 
เอ็กเพอริเมนต์ จ ากัด 
รายการที่ 1 เป็นเงิน 
199,000.00 บาท 
2. บริษัท ซี เอส รีเทล
ซิสเต็ม จ ากัด รายการ
ที่ 2 เป็นเงิน 
96,300.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา ซ.12/2559  
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 

2558 (บจก.อินโนเวตีฟ 

เอ็กเพอริเมนต์) 
 
เลขที่สัญญา ซ.13/2559  
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 
2558 (บจก. ซี เอส รีเทล
ซิสเต็ม) 
 
 

 


