1
แบบ สขร.1
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
วันที่ 3 เมษายน 2560
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่
1 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร เอ2
จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

วงเงิน

ราคากลาง

วิธีซื้อ

ที่จะซื้อ

หรือ

หรือจ้าง

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่/วันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

20,000,000 20,000,000 ประกวดราคา 1.บจก.โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง
อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 18,300,000 บาท

บจก.โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง

เสนอรายละเอียดงาน จ.25/2560

ราคา 18,300,000 บาท

ถูกต้องและราคาต่ําสุด ลว. 3 มี.ค. 2560

บจก.โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง

เสนอรายละเอียดงาน จ.26/2560

ราคา 16,900,000 บาท

ถูกต้องและราคาต่ําสุด ลว. 3 มี.ค. 2560

บจก.อิมเมจ วิชวล 1993

เสนอรายละเอียดงาน ซ.43/2560

ราคา 435,000 บาท

ถูกต้องและราคาต่ําสุด ลว. 7 มี.ค. 2560

e-bidding 2.บจก.บุญโสฬส คอนสตรัคชั่น
ราคา 18,434,000 บาท
3.บจก.ไอ.ซี.โอ. กรุ๊ป
ราคา 18,599,900 บาท

2 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร เอ5
จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

20,000,000 18,255,000 ประกวดราคา 1.บจก.โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง
อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 16,900,000 บาท
e-bidding 2.หจก.พีเอ็นดี เจริญวัฒนา
ราคา 17,008,347.96 บาท
3.บจก.ไอ.ซี.โอ. กรุ๊ป
ราคา 17,259,900 บาท
4.บจก.เมืองศิริ/ราคา 18,255,000 บาท

3 ซื้อครุภัณฑ์สําหรับห้องบันทึกเสียง พร้อมติดตั้ง
จํานวน 13 รายการ

443,750.40 443,750.40 ตกลงราคา 1.บจก. ที ไซน์ โซลูชั่น
ราคา 440,000 บาท
2.บจก.อิมเมจ วิชวล 1993
ราคา 435,000 บาท

2
แบบ สขร.1
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่
4 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงห้องประชุม พร้อมติดตั้ง

วงเงิน

ราคากลาง

วิธีซื้อ

ที่จะซื้อ

หรือ

หรือจ้าง

จ้าง

1,741,960 1,741,960

และย้ายตําแหน่งลําโพงเดิมสําหรับอาคารศูนย์ภาษาฯ

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่/วันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

สอบราคา 1.บจก.อี.เอ็น.จี

บจก.อิน-มีเดีย ออดิโอ

เสนอรายละเอียดงาน ซ.44/2560

ราคา 1,734,998 บาท

ถูกต้องและราคาต่ําสุด ลว. 10 มี.ค. 2560

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

เสนอรายละเอียดงาน จ.27/2560

ราคา 305254.95 บาท

ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 20 มี.ค. 2560

1.บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม

เสนอรายละเอียดงาน ซ.45/2560

(ไทยแลนด์) ราคา 269,408.88 บาท

จํานวน 1 รายการ ราคา 175,000 บาท

ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 27 มี.ค. 2560

และลดราคาเหลือ 268,000 บาท

2.บจก.ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

2.บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค

จํานวน 1 รายการ ราคา 268,000 บาท

ราคา 1,741,000 บาท

และหอประชุม จํานวน 1 ระบบ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

2.บจก.อิน-มีเดีย ออดิโอ
ราคา 1,734,998 บาท

5 งานจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าสําหรับอาคารปฏิบัติการ

305,254.95 305,254.95 กรณีพิเศษ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม

ครุศาสตร์และศูนย์สาธิตการศึกษาปฐมวัย
6 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สําหรับการเรียนการสอน

ราคา 305254.95 บาท
517,862.88 517,862.88

จํานวน 3 รายการ

สอบราคา 1.บจก.ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป

ซิสเต็ม ราคา 176,550 บาท และลด
ราคาเหลือ 175,000 บาท
7 จ้างซ่อมเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ

226,305

226,305

(Centrifuge) เลขครุภัณฑ์ 08.24.6/54
8 ซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สําหรับการเรียนการสอน

ตกลงราคา บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น

บจก.ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น

เสนอรายละเอียดงาน จ.28/2560

ราคา 226,305 บาท

ถูกต้อง

1.บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม

เสนอรายละเอียดงาน ซ.46/2560

(ไทยแลนด์) ราคา 269,408.88 บาท

จํานวน 1 รายการ ราคา 175,000 บาท

ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 28 มี.ค. 2560

และลดราคาเหลือ 268,000 บาท

2.บจก.ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป (ไทยแลนด์)

2.บจก.อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค

จํานวน 1 รายการ ราคา 268,000 บาท

ราคา 226,305 บาท
517,862.88 517,862.88

จํานวน 3 รายการ

สอบราคา 1.บจก.ซิฟท์ อนาไลติคส์ กรุ๊ป

ลว. 27 มี.ค. 2560

ซิสเต็ม ราคา 176,550 บาท และลด
ราคาเหลือ 175,000 บาท
9 ซื้อและอนุญาตใช้สิทธิชุดข้อสอบ Microsoft
Specialist certificate จํานวน 500 ชุด

400,000

374,500

ตกลงราคา บจก.เออาร์ไอที
ราคา 374,500 บาท

บจก.เออาร์ไอที

เสนอรายละเอียดงาน ซ.47/2560

ราคา 374,500 บาท

ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 30 มี.ค. 2560

3
แบบ สขร.1
ลําดับ

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

ที่

วงเงิน

ราคากลาง

วิธีซื้อ

ที่จะซื้อ

หรือ

หรือจ้าง

จ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

อิเล็กทรอนิกส์ ราคา 8,749,125 บาท

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่/วันที่ของสัญญา

ซื้อหรือจ้าง

โดยสรุป

หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

10 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารร้อยปีการฝึกหัด 10,000,000 9,999,000 ประกวดราคา 1.บจก.โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง
ครูไทย ชั้น 2-3 จํานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง

หจก.พีเอ็นดี เจริญวัฒนา

เสนอรายละเอียดงาน จ.29/2560

ราคา 9,300,000 บาท

ถูกต้อง

หจก.สินสมบัติ

เสนอรายละเอียดงาน จ.30/2560

ราคา 246,207 บาท

ถูกต้องและราคาต่ําสุด ลว. 30 มี.ค. 2560

ลว. 30 มี.ค. 2560

e-bidding 2.บจก.บุญโสฬส คอนสตรัคชั่น
ราคา 8,840,000 บาท
3.บจก.พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์
ราคา 9,384,000 บาท
4.หจก.พีเอ็นดี เจริญวัฒนา
ราคา 9,908,708.97 บาท
และลดราคาเหลือ 9,300,000 บาท

11 จ้างทําปกปริญญาบัตร จํานวน 3,540 ปก

247,800

246,207

ตกลงราคา 1.หจก.สินสมบัติ
ราคา 246,207 บาท
2.บจก.ไอคอน อาร์ต แอนด์ ดีไซน์
ราคา 265,146 บาท

ลงชื่อ.........................................................ผู้จัดทํา

ลงชื่อ........................................................ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ...........................................................

(นางอารีรัตน์ บุตรแก้ว)

(นางพรทิพา ด้วงพิบูลย์)

(อาจารย์ ดร.วิรัตน์ ปิ่นแก้ว)

หัวหน้างานพัสดุ

รักษาการผู้อํานวยการกองกลาง

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

