แบบ สขร.1
สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2560
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
ลาดับ
ที่
1

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

วงเงินที่
จะซื้อ
หรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

วิธีประกวดราคา

จานวน 2 รายการ ดังนี้

อิเล็กทรอนิกส์

1.ชุดทดสอบแหล่งเก็บพลังงาน

5,421,000

5,421,000

6,790,500

6,790,500

2,480,000

2,480,000

ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา

ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

ยกเลิกการ
ประกวดราคา

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
ยกเลิกการ
ประกวดราคา

1.ห้างหุ้นส่วนจากัด กุลดา เอ็นเตอร์ไพรส์
2.บริษัท ไทร์โกนอล จากัด

ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
ผู้เสนอราคาไม่ผ่านข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

ยกเลิกการ
ประกวดราคา

ยกเลิกการ
ประกวดราคา

1.บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จากัด
2.บริษัท เอสซีเค ซัสเต็มส์ จากัด

ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก
ผู้เสนอราคาไม่ผ่านข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค

ยกเลิกการ
ประกวดราคา

ยกเลิกการ
ประกวดราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาทีต่ กลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

(e-bidding)

แสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้ยานพาหนะตาบล
นาวุ้ง อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 1 ชุด
2.ชุดทดสอบแหล่งเก็บพลังงาน
แสงอาทิตย์เพื่อเป็นแหล่งจ่าย
พลังงานไฟฟ้าให้ยานพาหนะและ
ชุดตรวจวิเคราะห์พลังงานตาบลนา
วุ้ง อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี 1 ชุด
2

ซื้อชุดทดลองปฏิบัติการดิจิตอล
ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมืองเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี จานวน ๑ ชุด

3

ซื้อแก๊สเทอร์ไบน์ (เพลาคู่) ตาบลนา
วุ้ง อาเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จานวน ๑ ชุด

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

2,500,000

2,500,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

2
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

4

ซื้อเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพของ

5

วงเงินที่
จะซื้อ
หรือจ้าง
1,700,000

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

1,700,000

วิธีประกวดราคา

ผลผลิตด้านพืช ตาบลนาวุ้ง อาเภอ

อิเล็กทรอนิกส์

เมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด

(e-bidding)

ซื้อชุดเครื่องพันธุศาสตร์เพื่อ

1,632,900

1,632,900

การเกษตร ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง
ซื้อระบบการออกแบบและจาลอง
กระบวนการผลิต ตาบลนาวุ้ง

14,000,000

อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด
7

ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง
จานวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

1,087,600

1,087,600

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่และวันที่ของ
เหตุผลที่คัดเลือก
สัญญาหรือข้อตกลงใน
โดยสังเขป
การซื้อหรือจ้าง
ยกเลิกการ
ยกเลิกการ
ประกวดราคา
ประกวดราคา

ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผู้
เสนอราคาไม่ผ่านข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค

1.บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จากัด

ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากผู้
เสนอราคาไม่ผ่านข้อเสนอทางด้าน
เทคนิค

ยกเลิกการ
ประกวดราคา

ยกเลิกการ
ประกวดราคา

1.บริษัท เทค เอ็นซี จากัด
เสนอราคา 13,889,670 บาท
2.บริษัท พรีเวล เทคโนโลยี อลิอันซ์ จากัด
เสนอราคา 13,949,590 บาท
1.บริษัท เฮงสูง จากัด
เสนอราคา 1,039,719.00 บาท
2.บริษัท เอเซีย อินเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง กรุป๊ จากัด
เสนอราคา 1,044,450.00 บาท
3.บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จากัด
เสนอราคา 960,000.00 บาท
4.พีพีที ทรัพย์ พลาย เอ็นจิเนียริ่ง
เสนอราคา 1,087,600.00 บาท
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดาเนินเซลส์แอนด์เซอร์วิส
เสนอราคา 1,087,000.00 บาท
6.บริษัท ไพโอเนียร์เอ็นจิเนียริ่งอินเตอร์กรุ๊ป
จากัด
เสนอราคา 1,056,905.00 บาท

บริษัท เทค เอ็นซี จากัด
ราคา 13,889,670 บาท

เป็นผู้เสนอราคา
ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด
เป็นผู้เสนอราคา
ที่มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

สัญญาเลขที่ 3/2561
ลว. 13 พ.ย. 2561

(e-bidding)
14,000,000

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

1.บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จากัด

อิเล็กทรอนิกส์

จังหวัดเพชรบุรี ๑ ชุด
6

วิธีประกวดราคา

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

บริษัท ไพโอเนียร์เอ็นจิเนียริ่ง
อินเตอร์กรุ๊ป จากัด
ราคา 1,056,905.00 บาท

3

ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง

8

ก่อสร้างระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนาม

วงเงินที่
จะซื้อ
หรือจ้าง
6,632,000

ราคากลาง

วิธีซื้อ
หรือจ้าง

6,630,632.54

วิธีประกวดราคา

กีฬากลาง ระยะ ๒ ตาบลนาวุ้ง

อิเล็กทรอนิกส์

อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

9

ชุดเครื่องเหวี่ยงแยกสารละลาย

(e-bidding)

2,514,500

2,514,500

วิธีประกวดราคา

เข้มข้นภายใต้ระบบสูญญากาศ

อิเล็กทรอนิกส์

(Automatic Centrifugal Film
Vaporizer) ตาบลนาวุ้ง อาเภอ

(e-bidding)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1.บริษัท เอส บริหารจัดการ จากัด
เสนอราคา 5,730,000.00 บาท
2. บริษัท แท็ปเอเซีย จากัด
เสนอราคา 6,420,000.00 บาท
3.บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จากัด
เสนอราคา 6,550,057.25 บาท
4.หจก. เอวัน วิศวกรรม
เสนอราคา 6,600,000.00 บาท
5.บริษัท ชินาภัค คอนกรีต จากัด
เสนอราคา 6,500,000.00 บาท
6.ห้างหุ้นส่วนจากัด นุชนารถ
เสนอราคา 6,165,519.00 บาท
1.บริษัท ไอเดียล โปรแกรม แอนด์
โซลูชั่น จากัด
เสนอราคา 2,514,500.00 บาท

บริษัท แท็ปเอเซีย จากัด
ราคา 6,420,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

บริษัท ไอเดียล โปรแกรม แอนด์
โซลูชั่น จากัด
ราคา 2,514,500.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

1.บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จากัด
เสนอราคา 2,380,750.00 บาท

บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จากัด
ราคา 2,380,750.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

เมือง จังหวัดเพชรบุรี
10

เครื่องตรวจวัดคุณลักษณะเนื้อ
สัมผัสของผลิตภัณฑ์ (Texture
Analyzer) ตาบลนาวุ้ง อาเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี

2,384,000

2,384,000

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

4
ลาดับ
ที่
11

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง
ชุดวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง

วงเงินที่
จะซื้อ
หรือจ้าง
2,350,000

ราคากลาง
2,350,000

กายภาพและเคมีของอาหารต่อ

วิธีซื้อ
หรือจ้าง
วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

ความร้อน (Differentail Scanning

(e-bidding)

Calorimeter)
12

ติดตั้งระบบปรับอากาศอาคารเรียน
และปฏิบัตกิ ารวิทยาศาสตร์ ตาบล
นาวุ้ง อาเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
1

9,991,000

9,970,270.70

วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

รายชื่อผู้เสนอราคา
และราคาทีเ่ สนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
โดยสังเขป

1. บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จากัด
เสนอราคา 2,310,000.00 บาท
2.บริษัท คลาริตัส จากัด
เสนอราคา 2,325,000.00 บาท

บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จากัด
ราคา 2,310,000.00 บาท

เป็นผู้เสนอราคาที่
มีคุณสมบัติ
ถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

ห้างหุ้นส่วนจากัด ดาเนินเซลส์แอนด์เซอร์วิส
เสนอราคา 9,911,850 บาท

ห้างหุ้นส่วนจากัด ดาเนินเซลส์แอนด์ เป็นผู้เสนอราคาที่
เซอร์วิส
มีคณ
ุ สมบัติ
ราคา 9,911,850 บาท
ถูกต้องและเสนอ
ราคาต่าสุด

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

