
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน 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 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารศูนย์อาเซียน ต าบล
นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม 
จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 

58,980,
000.00 

58,980,
000.00 

 
 

e-bidding  1. บริษัท อินเตอร์ไทย ดีเวลล็อปเมนท์ 
จ ากัด ราคา 52,700,000.00 บาท  
2. บริษัท เมืองศิริ จ ากัด ราคา 
53,662,700.00 บาท และบริษัทฯยินดีลด
ราคาเหลือ 52,650,000.00 
3. บริษัท ศิริเลิศ คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด 
ราคา 53,671,800.00 บาท  
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ศรีสินก่อสร้าง ราคา 
54,540,000.00 บาท 
5. บริษัท ซี27 คอนสตรั๊คชั่น แอนด์ ดีไวน์ 
จ ากัด ราคา 55,316,200.00 บาท 
6. บริษัท เอ็น.ไอ.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 56,599,300.00 บาท 
7. บริษัท มหาฤกษ์ด ารงพัฒนา จ ากัด ราคา 
56,765,400.00 บาท 
8. บริษัท ด ารงสิทธิผลก่อสร้าง จ ากัด ราคา 
58,261,000.00 บาท 
9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามวังวิทยา ราคา 
58,902,000.00 บาท 

บริษัท เมืองศิริ จ ากัด 
ราคา 52,650,000.00 
 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่  จ.34/2559   
ลงวันที่  28 เมษายน  
2559   



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

2 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
แนวสายสัญญาณใยแก้วน าแสง 

532,000
.00 

523,000
.00 

e-bidding  ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและราคา ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศ - 

3 ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จ านวน 3 
รายการ 
1. ไมโครโฟนส าหรับบันทึกเสียง
กลองชุด จ านวน 1 ชุด 
2. กลองชุด จ านวน 1 ชุด 
3. ชุดกลองคองก้าและบองโก้ 
จ านวน 1 ชุด 

115,000
.00 

61,837.
00 

ตกลงราคา รายการท่ี 1  
บริษัท มาร์คาโต้ จ ากัด ราคา 15,000.00
บาท 
รายการท่ี 2 
บริษัท มาร์คาโต้ จ ากัด ราคา 70,000.00 
บาท 
รายการท่ี 3  
บริษัท มาร์คาโต้ จ ากัด ราคา 9,900.00 บาท 

บริษัท มาร์คาโต้ จ ากัด 
รายการท่ี 3  
ราคา 9,900.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียง
รายเดียวและ
ราคาอยู่ใน
วงเงิน 

เลขที่  ซ.56/2559   
ลงวันที่  22  เมษายน
2559 

4 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
2 รายการ 
1. เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน 5 เครื่อง 
2. เครื่องปริ้นเตอร์ จ านวน 2 
เครื่อง 

164,600
.00 

164,600
.00 

ตกลงราคา รายการท่ี 1 
บริษัท พีพีวาย เอ็นเตอร์ไพรส์ เทคโนโลยี 
จ ากัด ราคา 148,000.00 บาท 
รายการท่ี 2 
บริษัท พีพีวาย เอ็นเตอร์ไพรส์ เทคโนโลยี 
จ ากัด ราคา 9,500.00 บาท 

บริษัท พีพีวาย เอ็น
เตอร์ไพรส์ เทคโนโลยี 
จ ากัด 
รายการท่ี 1 ราคา 
148,000.00 บาท 
รายการท่ี 2 ราคา 
9,500.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียง
รายเดียวและ
ราคาอยู่ใน
วงเงิน 

เลขที่  ซ.57/2559   
ลงวันที่  26  เมษายน
2559 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนเมษายน 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

5 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
จ านวน 4 เครื่อง พร้อมติดตั้ง 

198,592
.00 

189,818
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท รีโปรเทค จ ากัด ราคา 
196,452.00 บาท 
2. บริษัท นิวซีโน่ จ ากัด ราคา 189,818.00 
บาท และบริษัทฯยินดีลดราคาเหลือ 
188,000.00 บาท 
 

บริษัท นิวซีโน่ จ ากัด 
ราคา 188,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่  ซ.58/2559   
ลงวันที่  19  พฤษภาคม
2559 

 


