
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

ณ วันที่  3  เมษายน  2563 
 

 

ลำดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
ประเภท

เงิน 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 ชุดวิเคราะห์หาปริมาณ
ไนโตรเจน ตำบลนาวุ้ง 
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จำนวน 1 ชุด  

2,250,800.00 
 

2,250,745.00 
 

งปม. 
 

โดยวธิีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เอสพีซี อาร์ท ีจำกัด 
   (เสนอราคา 2,248,070.00 บาท) 
2. บริษัท แลบ บีกิน จำกัด 
    (เสนอราคา 2,250,210.00 บาท) 
3. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย  
    จำกัด  (เสนอราคา 2,250,745.00 บาท) 

บริษัท เอสพีซี อาร์ท ีจำกัด 
(ราคา 2,248,070.00 บาท) 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา  

2 ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จำนวน 1 ชุด 

1,342,000.00 1,341,994.00 งปม. 
 

โดยวธิีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เอสพีซี อาร์ท ีจำกัด 
   (เสนอราคา 1,338,570.00 บาท) 
2. บริษัท แลบ บีกิน จำกัด 
    (เสนอราคา 1,342,000.00 บาท) 
3. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย  
   จำกัด  (เสนอราคา 1,342,000.00 บาท) 

บริษัท เอสพีซี อาร์ท ีจำกัด 
(ราคา 1,338,570.00 บาท) 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

3 ชุดหม้อต้มน้ำมันร้อน (Hot 
oil Boiler)  ตำบลนาวุ้ง 
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จำนวน 1 ชุด 

1,500,000,.00 1,498,000.00  งปม. 
 

โดยวธิีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

 

ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา 

4 เครื่องขึ้นรูปโลหะและ
พลาสติก ตำบลนาวุ้ง อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 
จำนวน 1 ชุด 

7,100,000.00 7,085,000.00.00 งปม. 
 

โดยวธิีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท พรีเวล เทคโนโลยี อลิอันซ์ จำกัด  
    (เสนอราคา 7,051,300.00 บาท) 
2. บริษัท ซัน ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 
   (เสนอราคา 7,029,900.00 บาท) 

บริษัท ซัน ออโตเมชั่น เทคโนโลยี 
จำกัด   
(ราคา 7,029,900.00 บาท) 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 
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ลำดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
ประเภท

เงิน 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5 ชุดทดลองการสื่อสาร
อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง
และทดสอบสัญญาณ ตำบล
นาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 1 ชุด 

8,988,000.00 8,988,000.00 งปม. 
 

โดยวธิีประกวด
ราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส ์จำกัด 
   (เสนอราคา 8,958,000.00 บาท) 
2. บริษัท เคเอส เซาท์เทิร์น จำกัด 
   (เสนอราคา 8,978,000.00 บาท) 
 

บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส ์
จำกัด 
(ราคา 8,958,000.00 บาท) 
 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

6 ชุดปฏิบัติการดา้น
อิเล็กทรอนิกส์สมองกลฝังตัว
และหุ่นยนต์อจัฉริยะพร้อม
โปรแกรมจำลอง ตำบลนาวุ้ง 
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุรี จำนวน 1 ชุด 
 

16,453,000.00 16,453,000.00 
 

งปม. 
 

โดยวธิีประกวด
ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ณชิต จำกัด 
   (เสนอราคา 16,440,000.00 บาท) 
2. บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด 
    (เสนอราคา 16,424,500.00 บาท) 
 

บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด 
(ราคา 16,424,500.00 บาท) 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา  

 


