
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

63127102544

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ฉลากเขียว มอก. จำนวน 4,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

400,000.00 บาท

400,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105550042176 บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด 295,360.00
กระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ขนาด ๘๐ แกรม ฉลากเขียว มอ

ก.

3769900220127 เปเปอร์มาร์ท 291,040.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3769900220127 เปเปอร์มาร์ท 640114180327 21/2564 13/01/2564 291,040.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

63117356756

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 16 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,920,000.00 บาท

1,920,000.00 บาท

0105532053773 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด 1,888,888.00
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
1

0107546000067
บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด

(มหาชน)
1,905,600.00

0107562000301 บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จำกัด (มหาชน) 1,907,200.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105532053773
บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส์ (ประเทศ

ไทย) จำกัด
640101007699 22/2564 20/01/2564 1,888,888.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก



ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

63127237556

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,239,900.00 บาท

1,238,014.39 บาท

0105559010382 บริษัท วีระกอน จำกัด 1,007,139.82จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี1

0135559014680 บริษัท เสิร์ช พาวเวอร์ ซัพพลาย จำกัด 923,312.61

0145558001711 บริษัท ซี เอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์บิวเดอร์ 1,045,000.00

0763550000662 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินธุ์ภิวัฒน์ 1,025,000.00

0763554000675 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่ายางวิศวะ 1,200,337.14

0763560000606 ห้างหุ้นส่วนจำกัด กระจกเพชร การช่าง 980,000.00

0803549001030 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปัญชิกา 929,576.65

0993000439961 กิจการร่วมค้า พีอาร์ แอน เพิ่ม คอนส์ 1,038,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135559014680
บริษัท เสิร์ช พาวเวอร์ ซัพพลาย

จำกัด
640122016411 23/2564 26/01/2564 923,312.61 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


