
แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 

2 รายการ  
1. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ส านักงาน จ านวน 60 เครื่อง 
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 26 เครื่อง 

1,558,0
00.00 

- 
 

สอบราคา รายการที่ 1 
1. บริษัท จอมบึงคอมพิวเตอร์ จ ากัด ราคา 
960,000.00 บาท และบริษัทยินดีลดราคา
เหลือ 954,075.00 บาท 
รายการที่ 2  
1. บริษัท พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี 
จ ากัด ราคา 596,700.00 บาท และบริษัท
ยินดีลดราคาเหลือ 596,000.00 บาท 

รายการที่ 1 
บริษัท จอมบึง
คอมพิวเตอร ์จ ากัด 
ราคา 954,075.00 บาท 
รายการที่ 2 
บริษัท พีพีวายเอ็นเตอร์
ไพรส์เทคโนโลยี จ ากัด 
ราคา 596,000.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่  ซ.46/2559   
ลงวันที่  1  มีนาคม  
2559 (บจก. จอมบึง
คอมพิวเตอร์) 

 
เลขที่  ซ.47/2559   
ลงวันที่  2  มีนาคม  
2559 (บจก. พีพีวายเอ็น
เตอร์ไพรส์เทคโนโลย)ี 

2 ซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายพร้อมติดตั้ง 
อาคารปฏิบัติการมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

2,217,6
95.10 

2,161,0
00.00 

e-bidding  ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและราคา ยกเลิกประกาศ ยกเลิก
ประกาศ 

- 

3 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในอาคารพละศึกษาหลังใหม่ 
(โรงยิมแข่งขัน) 

155,000
.00 

155,000
.00 

ตกลงราคา ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและราคา - - - 

 
 
 
 



แบบ สขร.1 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 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 จ้างเหมาปรับปรุงทาสี อาคาร

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ต าบลนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัด
นครปฐม 

983,000
.00 

348,000
.00 

สอบราคา 1. บริษัท ทิพยมรกต จ ากัด ราคา 
303,000.00 บาท  
2. บริษัท โอห์ม แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด
300,000.00 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.ยู.เอ็น.ดีไซน์ แอนด์ 
คอนสตรั๊คชั่น ราคา 268,000.00 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านโป่ง เพ้นท์ส ราคา 
262,150.00 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้าน
โป่ง เพ้นท์ส ราคา 
262,150.00 บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขและ
ราคาต่ าสุด 

เลขที่  จ.28/2559   
ลงวันที่  25 กุมภาพันธ์  
2559   

5 จ้างเหมาก่อสร้างโรงอาหาร 
ต าบลนครปฐม อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม  

63,895,
000.00 

63,858,
700.00 

e-bidding  1. บริษัท เมืองศิริ จ ากัด  
ราคา 62,466,700.00 บาท และบริษัทฯ 
ยินดีลดราคาเหลือ 62,460,000.00 บาท 
2. บริษัท ธนากรฐิติคุณ จ ากัด  
ราคา 63,559,000.00 บาท 

บริษัท เมืองศิริ จ ากัด 
ราคา 62,460,000.00 
บาท 

เสนอ
รายละเอียด
ถูกต้องตาม
เงื่อนไขเพียง
รายเดียวและ
ราคาอยู่ใน
วงเงิน 

เลขที่  จ.31/2559   
ลงวันที่  25 มีนาคม  
2559   

 


