
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ณ วันที่  1 ตุลาคม  2563 
 

ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
ประเภท

เงิน 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1 จ้างเหมาบริการท าความ
สะอาดหอพักนักศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  

849,600.00  849,600.00  บ.กศ. 
 

โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เจแอนด์ดี คลีนนิ่ง 
   (เสนอราคา 849,600.00 บาท) 
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. 
    อินเตอร์เทค จ ากัด 
    (เสนอราคา 798,000.00 บาท) 
3. ปธากรณ์ 
    (เสนอราคา 799,200.00บาท) 
4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส จ ากัด     
    (เสนอราคา 829,872.00บาท) 
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่ง จ ากดั 
    (เสนอราคา 829,572.00 บาท) 
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รว่มฟ้า เซอร์วิส 
    (เสนอราคา 806,400.00บาท) 

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด 
(ราคา 798,000.00 บาท) 

 
 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

2 จ้างเหมาบริการรักษาความ
ปลอดภัยและจัดการจราจร
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏั
เพชรบุรี  

2,973,600.00
  

2,973,600.00  บ.กศ. 
 

โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เคพีเอ็น แอนด์ เซอร์วิส 
จ ากัด 
   (เสนอราคา 2,800,000.00 บาท) 
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพดั จ ากัด     
   (เสนอราคา 3,270,950.00 บาท) 
3. บริษัท รักษาความปลอดภัยทรัพย์อุดม จ ากัด 
    (เสนอราคา 2,935,800.00 บาท) 
4. บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์ จ ากัด  
    (เสนอราคา 3,225,600.00 บาท) 
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย บีซี อินเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด 
    (เสนอราคา 2,856,835.80 บาท) 
6. บริษัท รักษาความปลอดภัย 88 รัชชานนท์ จ ากัด     
    (เสนอราคา 2,391,732.00 บาท) 
7. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส จ ากัด 
    (เสนอราคา 2,468,844.00 บาท) 
8. บริษัท รักษาความปลอดภัย รุ่ง จ ากดั 
   (เสนอราคา 2,468,500.00 บาท) 

บริษัท รักษาความปลอดภัย 88 
รัชชานนท์ จ ากัด    
 (ราคา 2,391,732.00 บาท) 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 
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ล าดับ 
ที่ 

งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง 
วงเงินที ่
จะซื้อ 

หรือจ้าง 
ราคากลาง 

 
ประเภท

เงิน 
 

วิธีซื้อ 
หรือจ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคา 
และราคาทีเ่สนอ 

ผู้ได้รับการคัดเลือกและ 
ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือก     
โดยสังเขป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

4 จ้างเหมาบริการท าความสะอาดอาคาร
ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี  

8,212,800.00  8,212,800.00  บ.กศ. 
 

โดยวธิีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์
 (e-bidding) 

1. บริษัท ราชาโยค จ ากัด 
   (เสนอราคา 7,445,555.00 บาท) 
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม. 
   อินเตอร์เทค จ ากัด 
   (เสนอราคา 6,984,000.00 บาท) 
3. บริษัท เค.เอส.ซี.คลีนนิ่งเซอร์วิส จ ากดั 
    (เสนอราคา 7,328,044.80 บาท) 
4. บริษัท รักษาความปลอดภัยนวพิชิตร์  
   จ ากัด 
    (เสนอราคา 7,704,000.00 บาท) 
5. บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส จ ากัด 
    (เสนอราคา 7,760,000.00  บาท) 
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด รว่มฟ้า เซอร์วิส 
    (เสนอราคา 7,482,000.00 บาท) 
 

บริษัท สหกิจยนต์(1986) จ ากัด 
(ราคา 2,922,000.00 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาที่มี
คุณสมบัติถูกต้องและ
เสนอราคาต่ าสุด 

ประกาศผลผู้ชนะ
รอแจ้งลงนามใน
สัญญา 

 


