
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

63107072790

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spectrophotometer ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
780,000.00 บาท

780,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105547141011 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด 779,000.00

ชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance

Spectrophotometer ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547141011 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด 631101003899 7/2564 01/12/2563 770,000.00 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

63107072878

ประกวดราคาซื้อเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,096,500.00 บาท

1,096,500.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105547141011 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด 1,096,000.00
เครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพไข่ ตำบลนาวุ้ง อำเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547141011 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด 631101003862 8/2564 01/12/2563 1,090,000.00 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

63107073179

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,120,000.00 บาท

3,120,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105547141011 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด 3,119,000.00
ชุดเครื่องจำลองและเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยา ตำบลนาวุ้ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547141011 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด 631101003939 9/2564 01/12/2563 3,100,000.00 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

63107072663

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

850,000.00 บาท

850,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105550014547 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด 842,090.00
เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectrophotometer) ตำบล

นาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

0105558007141 บริษัท แลบ บีกิน จำกัด 850,000.00

0135558021488 บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย จำกัด 850,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105550014547 บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด 631101003925 10/2564 02/12/2563 839,950.00 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

63107089875

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกัน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,250,000.00 บาท

2,250,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105544015502 บริษัท เวิลด์วาย เทรดดิ้ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 2,248,000.00
ชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกัน ตำบลนาวุ้ง

อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105544015502 บริษัท เวิลด์วาย เทรดดิ้ง แอนด์ ดี

เวลอปเม้นท์ จำกัด

631201000029 11/2564 04/12/2563 2,248,000.00 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

63107043401

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถเชื่อมต่อมนุษย์ด้วยระบบเสมือนจริงพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงาน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7,000,000.00 บาท

6,990,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105558180136 บริษัท ณชิต จำกัด 6,986,000.00

ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถ

เชื่อมต่อมนุษย์ด้วยระบบเสมือนจริงพร้อมโปรแกรมจำลอง

การทำงาน ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี

0105560103780 บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด 6,980,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105560103780 บริษัท ดิโอ อินโนเวชั่น จำกัด 631201000069 12/2564 07/12/2563 6,970,000.00 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

63107090271

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องตัดและกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)
12,500,000.00 บาท

12,440,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105545021158 บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด 12,422,700.00

ชุดเครื่องตัดและกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้าควบคุมด้วย

ระบบคอมพิวเตอร์ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี

0105547016119 บริษัท พรีเวล เทคโนโลยี อลิอันซ์ จำกัด 12,449,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105545021158 บริษัท เทค เอ็นซี จำกัด 631201000089 13/2564 09/12/2563 12,400,000.00 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

63107041515

ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบตามมาตราฐานทางด้านโปรแกรมควบคุมอุตสาหกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)
5,000,000.00 บาท

5,000,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105547105693 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด 4,980,000.00

ชุดทดสอบตามมาตราฐานทางด้านโปรแกรมควบคุม

อุตสาหกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัด

เพชรบุรี

0733558001480 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคที เทคโนโลยี 4,992,500.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547105693 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด 631201000059 14/2564 09/12/2563 4,980,000.00 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

63107090020

ประกวดราคาซื้อชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและระบบเสมือนจริง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9,500,000.00 บาท

9,500,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105547105693 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด 9,465,000.00
ชุดทดลองปฏิบัติการระบบสมองกลฝังตัวและระบบเสมือน

จริง ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

0733558001480 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจเคที เทคโนโลยี 9,485,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547105693 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด 631201003978 15/2564 18/12/2563 9,465,000.00 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

63107203237

ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 90 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,700,000.00 บาท

2,700,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105558113412 บริษัท ธนาทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2,619,000.00
เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 ตำบล

นาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

0705557001259 บริษัท พีพีวายเอ็นเตอร์ไพรส์เทคโนโลยี จำกัด 2,700,000.00

0763561000928 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบสท์เทคโนโลยี เซอร์วิส 2,696,400.00

0765538000234 บริษัท สยามอินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 2,682,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105558113412 บริษัท ธนาทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 631202000218 16/2564 21/12/2563 2,610,000.00 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

63107073103

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,103,000.00 บาท

3,103,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105537091045 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด 3,081,600.00
เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว (Rapid Visco Analyzer)

ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537091045 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด 631201007869 17/2564 25/12/2563 3,060,000.00 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

63107072952

ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,465,900.00 บาท

1,465,900.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105537091045 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด 1,444,500.00
ชุดเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผลิตภัณฑ์ (Texture Analyzer)

ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105537091045 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จำกัด 631201008393 18/2564 25/12/2563 1,440,000.00 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

63107203312

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานหุ่นยนต์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15,000,000.00 บาท

15,000,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105547041253 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด 14,947,900.00

ชุดปฏิบัติการจำลองควบคุมการทำงานหุ่นยนต์และ

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุตสาหกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอ

เมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547041253 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จำกัด 631201007958 19/2564 29/12/2563 14,947,900.00 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

63107090314

ประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13,460,600.00 บาท

13,420,000.00 บาท

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

0105547016119 บริษัท พรีเวล เทคโนโลยี อลิอันซ์ จำกัด 13,439,000.00
ชุดห้องปฏิบัติการวัสดุวิศวกรรม ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมือง

เพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

0105559168377 บริษัท ซัน ออโตเมชั่น เทคโนโลยี จำกัด 13,419,940.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105559168377 บริษัท ซัน ออโตเมชั่น เทคโนโลยี

จำกัด

631201007936 20/2564 30/12/2563 13,419,940.00 จัดทำสัญญา/ PO แล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคา ต่ำ

สุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก


	1ซื้อชุดเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะ Aeros Reflectance Spetrophotometer จำนวน 1 ชุด โครงการเลขที่ 63107072790
	2ซื้อเครื่องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพไข่ฯ โครงการเลขที่ 63107072878
	3ซื้อเครื่องจำลองและการเร่งสภาวะการเกิดปฏิกิริยาฯ 1 ชุด โครงการเลขที่ 63107073179
	4ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (spectrophotometer)ฯ 1 ชุด โครงการเลขที่ 63107072663
	5ซื้อชุดทดลองเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและระบบป้องกันฯ จำนวน 1 ชุด โครงการเลขที่ 63107089875
	6ซื้อชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตที่สามารถเชื่อมต่อด้วยระบบเสมือนจริงพร้อมโปรแกรมจำลองการทำงานฯ 1 ชุด โครงการเลขที่ 63107043401
	7ซื้อชุดเครื่องตัดและกัดโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ฯ  1 ชุด โครงการเลขที่ 63107090271
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