
แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่/วันที่ของสัญญา
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่จะซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง
1 ประกวดราคาซื้อโปรแกรมลิขสิทธืคอมพิวเตอร์ Campus Agreement 3,017,400.00 3,017,400.00 e-bidding 1.บริษัท ซีแอนด์ซี อินโฟแอดวานซ์ จํากัด บริษัท ซีแอนด์ซี อินโฟ เสนอรายละเอียดฯ ซ.40/2561

ระยะเวลา 3 ปี ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคา 2,980,000 บาท และลดราคาเหลือ แอดวานซ์ จํากัด ถูกต้องและราคาต่ําสุด ลว. 13 กพ. 2561
1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2,960,000 บาท ราคา 2,960,000 บาท

2.บริษัท เฟิร์สวัน ซิสเต็มส์ จํากัด

ราคา 3,000,000 บาท

2 จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่องานสนันบสนุนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 89,275.00 89,275.00 เฉพาะเจาะจง 1.นายศิวกร  ทองทิพย์ 1.นายศิวกร  ทองทิพย์ เสนอรายละเอียดฯ จ.19/2561

เกษตรโดยระบบเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชปลอดสารพิษภายใต้ ราคา 24,997 บาท ราคา 24,997 บาท ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 16 กพ. 2561
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 2.นายธนภัทร  เปรมทองสุข 2.นายธนภัทร  เปรมทองสุข เสนอรายละเอียดฯ จ.20/2561

ราคา 21,426 บาท ราคา 21,426 บาท ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 16 กพ. 2561
3.นายสราวุธ  มูลทองจาด 3.นายสราวุธ  มูลทองจาด เสนอรายละเอียดฯ จ.21/2561

ราคา 21,426 บาท ราคา 21,426 บาท ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 16 กพ. 2561
4.นางสาวอัจฉรา ภู่แดง 4.นางสาวอัจฉรา ภู่แดง เสนอรายละเอียดฯ จ.22/2561

ราคา 21,426 บาท ราคา 21,426 บาท ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 16 กพ. 2561
3 ซื้อตู้สื่อการเรียนรู้ ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัด 250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีวาย เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท พีพีวาย เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอรายละเอียดฯ ซ.41/2561

นครปฐม 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 22 กพ. 2561
ราคา 246,000 บาท ราคา 246,000 บาท

4 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พีพีวาย เอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท พีพีวาย เอ็นเตอร์ไพรส์ เสนอรายละเอียดฯ ซ.42/2561
เทคโนโลยี จํากัด เทคโนโลยี จํากัด ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 22 กพ. 2561
ราคา 293,700 บาท ราคา 293,700 บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์  2561

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

วันที่  28  กุมภาพันธ์  2561



แบบ สขร.1

ลําดับ วงเงิน ราคากลาง วิธีซื้อ ผู้ได้รับการคัดเลือกและ เหตุผลที่คัดเลือก เลขที่/วันที่ของสัญญา
ที่ งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ที่จะซื้อ หรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง โดยสรุป หรือข้อตกลง

หรือจ้าง ในการซื้อหรือจ้าง
5 ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์เชิงประยุกต์ 1,800,000.00 1,800,000.00 e-bidding 1.บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด เสนอรายละเอียดฯ ซ.43/2561

ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ ราคา 1,780,000 บาท และลดราคา ราคา 1,770,000 บาท ถูกต้องและราคาต่ําสุด ลว. 23 กพ. 2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เหลือ 1,770,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด เจเคที เทคโนโลยี 
ราคา 1,800,000 บาท

6 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 5 รายการ ด้วยวีประกวด 2,257,900.00 2,165,000.00 e-bidding
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศชายแบบโปร่งใส ตําบลนครปฐม 340,000.00 330,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า เสนอรายละเอียดฯ ซ.44/2561
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคา 287,100 บาท และลดราคาเหลือ ราคา 234,000 บาท ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 28 กพ. 2561

234,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง

ราคา 234,000 บาท

2.หุ่นฝึกการสวนปัสสาวะเพศหญิงแบบโปร่งใส ตําบลนครปฐม 340,000.00 330,000.00 1.ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า เสนอรายละเอียดฯ ซ.44/2561
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคา 287,100 บาท และลดราคาเหลือ ราคา 234,000 บาท ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 28 กพ. 2561

234,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจํากัด บี.เค.แพร่มาร์เก็ตติ้ง

ราคา 234,000 บาท

3.หุ่นแขนฝึกการฉีดหลอดเลือดดําและให้สารน้ําฯ ตําบลนครปฐม 600,000.00 540,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า - ไม่ผ่านการพิจารณา -
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 10 ตัว ราคา 469,800 บาท

4.หุ่นจําลองการกู้ชีพขั้นสูง ผู้ใหญ่ ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง 539,600.00 530,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า เสนอรายละเอียดฯ ซ.44/2561
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคา 461,100 บาท และลดราคาเหลือ ราคา 460,000 บาท ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 28 กพ. 2561

460,000 บาท

5.หุ่นจําลองการกู้ชีพขั้นสูง เด็กโต ตําบลนครปฐม อําเภอเมือง 438,300.00 435,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า ห้างหุ้นส่วนจํากัด ธนทวีทรัพย์การค้า เสนอรายละเอียดฯ ซ.44/2561
นครปฐม จังหวัดนครปฐม ราคา 378,450 บาท และลดราคาเหลือ ราคา 378,000 บาท ถูกต้องตามข้อกําหนด ลว. 28 กพ. 2561

378,000 บาท




