
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

64057046554

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

45,000,000.00 บาท

44,999,935.38 บาท

0105537075333 บริษัท วิษณุโชค จำกัด 39,650,000.00
จ้างปรับปรุงอาคารเรียนรวม 9 ชั้น (อาคารวิทยาภิรมย์) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
1

0105547055742 บริษัท บูลไลน์ จี.โอ.ซีสเต็ม จำกัด 39,500,000.00

0105549064978 บริษัท โปรแอคทีฟ พลัส จำกัด 39,980,000.00

0105550029528 บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด 38,699,998.00

0105561134212 บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 41,360,000.00

0125538008401 กันต์กนิษฐ์ ก่อสร้าง 41,100,000.00

0643552000351 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิวิศวกรการช่าง 40,500,000.00

0703500000049 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รวมชัยสถาปัตย์ 42,600,000.00

0745556004459 บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จำกัด 39,800,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



0765557000139 บริษัท เอ็น เอ็น เอ การโยธา จำกัด 42,378,000.00

0845555002893 บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกรรม จำกัด 40,499,000.00

D888888888001 กิจการร่วมค้า เน็กซ์เสิร์ช 38,888,888.00

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105550029528 บริษัท ไอคอน สมาร์ท จำกัด 640922023147 33/2564 27/09/2564 38,690,000.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว

เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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