
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 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 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน เอ 
1 

23,592,
000.00 

19,304,
300.00 
 

e-bidding  บริษัท เมืองศิร ิจ ากัด ราคา 
19,099,100.00 บาท และบริษัทฯยินดีลด
ราคาเหลือ 19,090,000.00 บาท 

บริษัท เมืองศิริ จ ากัด 
ราคา 19,090,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา จ.27/2559  
ลงวันที่ 29 มกราคม 
2559 
 

2 จ้างเหมาปรับปรุงห้องสตูดิโอ
ถ่ายวิดีทัศน์ 

412,900
.00 

420,210
.88 

ตกลงราคา 1. บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ากัด ราคา 
412,860.01 บาท และบริษัทฯยินดีลดราคา
เหลือ 410,000.00 บาท 
2. บริษัท ซีนิค พาร์ค จ ากัด ราคา 
420,210.88 บาท 

บริษัท อิมเมจ วิชวล 
1993 จ ากัด ราคา 
410,000.00 บาท 
 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา จ.26/2559  
ลงวันที่ 27 มกราคม 
2559 
 

3 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 2 
รายการ 

2,966,0
00.00 

2,786,0
00.00 

e-bidding  1. บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคา 
2,723,490.00 บาท 
2. หจก. โปรวายเดอร์ ซัพพลาย (2001) 
ราคา 2,758,100.00 บาท 

บริษัท จอมบึง
คอมพิวเตอร์ จ ากัด 
ราคา 2,723,490.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.41/2559  
ลงวันที่ 27 มกราคม 
2559 

4 ซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลกล้อง
วงจรปิด จ านวน 1 ชุด 

3,000,0
00.00 

2,997,0
70.00 

e-bidding  ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและราคา ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศ - 

 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 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 ซื้อครุภัณฑ์ระบบ WIFI พร้อม
ติดตั้ง 

3,134,0
00.00 

3,134,0
00.00 

e-bidding  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลเน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 3,103,000.00 บาท 

บริษัท อินเตอร์เนชั่น
แนลเน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม 
จ ากัด ราคา 
3,103,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไข 

เลขที่สัญญา ซ.45/2559  
ลงวันที่ 2 กุมภาพนัธ์
2559 

6 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 3 
รายการ พร้อมติดตั้ง 

506,110
.00 

506,110
.00 

สอบราคา 1. บริษัท วีพลัส อินทิเกรชั่น จ ากัด ราคา 
506,110.00 บาท 
2. บริษัท ยูทีเอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ราคา 
494,340.00 บาท 

บริษัท ยูทีเอ็ม เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ากัด ราคา 
494,340.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.44/2559  
ลงวันที่ 1 กุมภาพนัธ์
2559 

7 ซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 8 
รายการ 

805,300
.00 

639,700
.00 

สอบราคา ไม่มีผู้มายื่นซอง ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศ - 

8 ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้น จ านวน  1 ตู้ 

990,000
.00 

990,000
.00 

สอบราคา 1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคา 987,075.00 บาท 
2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จ ากัด ราคา 
989,750.00 บาท 

บริษัท เบคไทย 
กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จ ากัด ราคา 
987,075.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.42/2559  
ลงวันที่ 28 มกราคม
2559 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนมกราคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

9 ซื้อชุดเรียนรู้การป้องกันสัญญาณ
รบกวนคลื่นความถี่วิทยุในอากาศ
แบบพาสซีฟ จ านวน 1 ชุด 

1,600,0
00.00 

1,600,0
00.00 

สอบราคา 1. บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จ ากัด ราคา 
1,599,100.00 บาท 
2. บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จ ากัด ราคา 
1,600,000.00 

บริษัท ไออาร์ซี 
เทคโนโลยีส์ จ ากัด 
ราคา 1,599,100.00 
บาท 

บริษัท ไออาร์ซี 
เทคโนโลยสี์ 
จ ากัด ราคา 
1,599,100.00 
บาท 

เลขที่สัญญา ซ.40/2559  
ลงวันที่ 26 มกราคม
2559 

10 ซื้อบอร์ดนิทรรศการ จ านวน 10 
ชุด 

350,000
.00 

331,914
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) ราคา 287,800.04 บาท 
2. บริษัท ทีบีเอส บอร์ด จ ากัด ราคา 
165,122.40 บาท 
3. ร้าน ช.การช่าง ราคา 264,000.00 บาท 
4. หจก.ไทยไวท์บอร์ด ราคา 319,930.00 
บาท 

บริษัท ทีบีเอส บอร์ด 
จ ากัด ราคา 
165,122.40 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่สัญญา ซ.43/2559  
ลงวันที่ 28 มกราคม
2559 

11 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 
6 รายการ พร้อมติดตั้ง 

3,015,7
00.00 

3,015,0
00.00 

 

e-bidding  ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและราคา ยกเลิกประกาศ ยกเลิกประกาศ - 

 


