
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม 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 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 9 รายการ 

805,300
.00 

- 
 

e-bidding  1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โมเดิร์น เฟอร์นิเจอร์ 
ราคา 583,495.00 บาท 
2. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จ ากัด ราคา 
760,300.00 บาท 
3. บริษัท ศรีสยามเฟอร์นิเจอร์ 
(สมุทรสงคราม) ราคา 792,750.00 บาท 
4. บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน) ราคา 796,055.00 บาท 

บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ 
จ ากัด ราคา 
760,300.00 บาท 
 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่  ซ.60/2559   
ลงวันที่  31  พฤษภาคม
2559 

2 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ บริเวณอาคารเรียนฝึก
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร
โรงซ่อมครุภัณฑ์และกลุ่มอาคาร
โรงยิมพละศึกษา 

37,000,
000.00 

34,255,
400.00 

e-bidding  1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีแอนด์ดีเจริญวัฒนา 
ราคา 32,340,292.55 บาท 
2. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ราคา 
32,000,000.00 บาท 

บริษัท โอห์ม แอดเวอร์
ไทซิ่ง จ ากัด ราคา 
32,000,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่  จ.35/2559   
ลงวันที่  25 พฤษภาคม
2559   

3 ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุง
แนวสายสัญญาณใยแก้วน าแสง 
(ครั้งที่ 2) 

532,000
.00 

523,000
.00 

e-bidding  1. บริษัท เก็ตอินไซต์ อินโนเวชั่น จ ากัด 
ราคา 519,000.00 บาท และบริษัทฯ ยินดี
ลดราคาเหลือ 515,000.00 บาท 
 

บริษัท เก็ตอินไซต์ อิน
โนเวชั่น จ ากัด ราคา 
515,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียง
รายเดียว 

เลขที่  จ.36/2559   
ลงวันที่  26 พฤษภาคม
2559   

 

 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ล าดับ
ที ่

งานจัดซื้อหรือจัดจ้าง วงเงิน   
จัดซื้อ/ 
จัดจ้าง 

ราคา
กลาง 

วิธีซื้อ/
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาที่เสนอ 

ผู้ได้รับคัดเลือกและ
ราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก

โดยสังเขป 

เลขที่/วันที่ของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 

4 ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ต.
หนองปากโลง อ.เมือง จ.
นครปฐม จ านวน 3 หลัง 

19,999,
900.00 

19,999,
900.00 

 

e-bidding  1. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด ราคา 
18,777,320.00 บาท และบริษัทฯยินดีลด
ราคาเหลือ 18,220,000.00 บาท 
2. บริษัท ศุภกร วิษณุศิลป์ จ ากัด  
ราคา 20,750,000.00 บาท  
3. บริษัท ไตรฤทธิ์ วิศวการ จ ากัด  
ราคา 18,350,000.00 บาท  
4. พิษณุโลก เทคโนโลยี  
ราคา 18,777,320.00 บาท 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พีเอส ซีวิล แอนด์ 
คอนสตรั๊คชั่น ราคา 18,877,800.00 บาท 
6. บริษัท อภิชาตและกิตติก่อสร้าง จ ากัด 
ราคา 21,000,000.00 บาท 
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สามวังวิทยา  
ราคา 19,800,300.00 บาท 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนภูมิ เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคา 19,868,200.00 บาท 
9. ซ. เอกเจริญชัยกรุ๊ป  
ราคา 18,238,900.00 บาท 

บริษัท โอห์ม แอดเวอร์
ไทซิ่ง จ ากัด ราคา 
18,220,000.00 บาท 
  
 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่  จ.37/2559   
ลงวันที่  3 มิถุนายน 
2559   



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนพฤษภาคม 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 ตกลงราคาซื้อครุภัณฑ์
เครื่องพิมพ์แบบ จ านวน 1 
เครื่อง (ครั้งที่ 2) 

130,000
.00 

118,000
.00 

ตกลงราคา 1. บริษัท ซิกแนล อินโฟ จ ากัด ราคา 
118,000.00 บาท 
2. บริษัท พีพีวาย เอ็นเตอร์ไพรส์ 
เทคโนโลยี จ ากัด ราคา 116,000.00 บาท 

บริษัท พีพีวาย เอ็น
เตอร์ไพรส์ เทคโนโลยี 
จ ากัด ราคา 
116,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่  ซ.59/2559   
ลงวันที่  25  พฤษภาคม
2559 

 


