
สรุปผลการดำเนินการจัดซ้ือจัดจา้งในรอบเดือนพฤษภาคม 2563 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ณ วันที่  1 มิถุนายน 2563 
 

ลำดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
ประเภท

เงิน 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างตกแต่งและติดต้ังระบบ
โสตทัศนูปกรณ์ห้องฝึกปฏิบัติ
ด้านการแสดงและดนตรี 
ภายในอาคาร เรียนและ
ปฏิบัติการศิลปกรรมและการ
ออกแบบ ตำบลนาวุ้ง อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

14,497,700.00 14,456,003.27 งปม. 
 

โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม จำกัด 
   (เสนอราคา 13,856,500.00 บาท) 
2. บริษัท เรือนมงคล แกรนด์ เทค จำกดั 
    (เสนอราคา 14,450,129.45บาท) 
3. บริษัท พี.เอส.สมาร์ท เทคโนโลย ีจำกัด 
   (เสนอราคา 14,455,000.00 บาท) 
4. บริษัท คูณพันพิม จำกัด 
   (เสนอราคา 12,930,000.00 บาท) 
5. บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด 
   (เสนอราคา 12,899,000.00 บาท) 
 

บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม จำกัด 
(ราคา 13,856,500.00 บาท) 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

2 ซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 
10 รายการ ดังนี้ 
1. หุ่นจำลองสถานการณ์ทำ
คลอดชั้นสูง Smart mom 
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
เพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุร ี

14,800,000.00 14,800,000.00 งปม. 
 

โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

 

5,850,000.00 5,850,000.00 งปม. 
 

โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 
   (เสนอราคา 5,800,000.00 บาท) 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
    (เสนอราคา 5,850,000.00 บาท) 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำก ั
(ราคา 5,800,000.00 บาท) 

 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

 2. หุ่นฝึกปฏิบัตกิารกู้ชวีิตเด็ก
ทารกขั้นสูง ตำบลนาวุ้ง 
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุร ี

2,000,000.00 2,000,000.00 งปม. 
 

โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 
   (เสนอราคา 840,000.00 บาท) 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
    (เสนอราคา 1,900,000.00 บาท) 
3. บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จำกดั 
    (เสนอราคา 972,900.00 บาท) 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำก ั
(ราคา 840,000.00 บาท) 

 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 
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 3.หุ่นฝึกทักษะการดูแล
ผู้สูงอายุ พร้อมชุดฝกึเป็น
ผู้สูงอายุ ตำบลนาวุ้ง อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

1,000,000.00 1,000,000.00 งปม. โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท อัล-ลาซิซ จำกัด 
   (เสนอราคา 978,000.00 บาท) 
2. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 
    (เสนอราคา 980,000.00 บาท) 
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
    (เสนอราคา 994,000.00 บาท) 

บริษัท อัล-ลาซิซ จำกัด 
(ราคา 978,000.00 บาท) 

 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

ลำดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
ประเภท

เงิน 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

 4. หุ่นฝึกการฉีดยากล้ามเน้ือ
หัวไหล่ แบบโปร่งใส ตำบล
นาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 

580,000.00 580,000.00 งปม. โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 
   (เสนอราคา 550,000.00 บาท) 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์        
   (เสนอราคา 580,000.00 บาท) 
3. บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จำกดั 
    (เสนอราคา 500,000.00 บาท) 
4.. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
    (เสนอราคา 319,000.00 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีทรัพย์
การค้า (ราคา 319,000.00 บาท) 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

 5. หุ่นฝึกฉีดยากล้ามเน้ือ
สะโพก แบบโปร่งใสมี
สัญญาณ ตำบลนาวุ้ง อำเภอ
เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

580,000.00 580,000.00 งปม. โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 
   (เสนอราคา 550,000.00 บาท) 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์        
   (เสนอราคา 560,000.00 บาท) 
3. บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จำกดั 
    (เสนอราคา 480,000.00 บาท) 
4.. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
    (เสนอราคา 319,000.00 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีทรัพย์
การค้า (ราคา 319,000.00 บาท) 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

 6. หุ่นจำลองฝึกตรวจสัญญา
ชีพทารก ตำบลนาวุ้ง อำเภอ
เมืองเพชรบุร ีจังหวัดเพชรบุรี 

600,000.00 600,000.00 งปม. โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 
   (เสนอราคา 590,000.00 บาท) 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์        
   (เสนอราคา 594,000.00 บาท) 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 
(ราคา 590,000.00 บาท) 

 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 
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3. บริษัท โกลด์ เมด พลัส เซอร์วิส จำกดั 
    (เสนอราคา 600,000.00 บาท) 

 7. หุ่นจำลองหญิงมีครรภ์
แบบเต็มตัวฝึกการฟังเสียง
หัวใจทารก ตำบลนาวุ้ง 
อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด
เพชรบุร ี

790,000.00 790,000.00 งปม. โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีทรัพย์การค้า 
    (เสนอราคา 434,500.00 บาท) 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนทวีทรัพย์
การค้า 
(ราคา 434,500.00 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 

 8. เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้า
ชนิดอัตโนมัติ AED ตำบลนา
วุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี 

1,200,000.00 1,200,000.00 งปม. โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท เมดิทอป จำกัด 
   (เสนอราคา 960,000.00 บาท) 
2. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด        
   (เสนอราคา 1,140,000.00 บาท) 
3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
    (เสนอราคา 1,170,000.00 บาท) 

บริษัท เมดิทอป จำกัด 
(ราคา 960,000.00 บาท) 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

 9. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจ 
ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง
เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุร ี

1,200,000.00 1,200,000.00 งปม. โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด        
   (เสนอราคา 1,170,000.00 บาท) 
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด มิราเคิลแอนด์บราเธอร์ 
    (เสนอราคา 1,197,000.00 บาท) 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จำกัด 
(ราคา 1,170,000.00 บาท) 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ำสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 
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