
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

64067491274

ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,800,000.00 บาท

2,800,000.00 บาท

0105558103794 บริษัท ทวีโชค ทรัค แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด 2,730,000.00รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้า1

0305557001970 บริษัท เอ็มเทค กรุ๊ป จำกัด 2,789,000.00

0413556002261 ไทยเท แมชชีนเนอรี่ 2,782,000.00

0505560013451 บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2,588,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้



7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0505560013451
บริษัท วินเนอร์ ซัพพลาย แอนด์ เอ็น

จิเนียริ่ง จำกัด
641201009457 5/2565 17/01/2565 2,588,000.00 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

64127240585

ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (ฉลากเขียว) จำนวน 3,000 รีม โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์(e-market)

300,000.00 บาท

300,000.00 บาท

0105550042176 บริษัท อนันต์ แอนด์ ซันส์ เทรดดิ้ง จำกัด 247,170.00กระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม (ฉลากเขียว มอก.)1

3769900220127 เปเปอร์มาร์ท 237,540.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 3769900220127 เปเปอร์มาร์ท 650114191554 6/2565 19/01/2565 237,540.00 ส่งงานครบถ้วน
เป็นผู้มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางเทคนิค

ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลำดับ
เลขประจำตัว

ผู้เสียภาษีอากร
ชื่อผู้ขาย

เลขคุมสัญญา

ในระบบ e-GP

เลขที่สัญญา /

ใบสั่งซื้อ

วันที่ทำสัญญา /

ใบสั่งซื้อ
จำนวนเงิน สถานะสัญญา เหตุผลที่คัดเลือก
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ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา

1. หน่วยงาน

2. เลขที่โครงการ

3. ชื่อโครงการ

4. งบประมาณ

5. ราคากลาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

64117447891

ประกวดราคาซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมี ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 9 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3,636,000.00 บาท

3,635,325.00 บาท

0745537002110 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 3,519,000.00ตู้ดูดไอระเหยสารเคมีพร้อมชุดดักไอสารเคมี1

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0745537002110 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด 650101004429 9/2565 27/01/2565 3,519,000.00 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

64117360065

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

502,900.00 บาท

502,900.00 บาท

0105528025574 บริษัท กิบไทย จำกัด 492,200.00ชุดวิเคราะห์ทางเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ1

0105552060180 บริษัท คลาริตัส จำกัด 550,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105528025574 บริษัท กิบไทย จำกัด 650101004361 10/2565 27/01/2565 492,200.00 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

64117446526

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

4,034,900.00 บาท

4,034,900.00 บาท

0105549136740 บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จำกัด 4,029,000.00
ชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมชุดจุลหัตถการ ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี
1

0105559096848 บริษัท เค.เอฟ.ดับบลิว.ไมโครซายน์ เซอร์วิส จำกัด 4,032,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105549136740
บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดู

เคชั่นแนล จำกัด
650101004473 11/2565 27/01/2565 4,029,000.00 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

64127051195

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

1,350,000.00 บาท

1,350,000.00 บาท

0135543004621 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด 1,337,500.00ชุดวิเคราะห์แร่ธาตุในน้ำและในตัวสัตว์น้ำ1

0135556005736 บริษัท แอ็ดวานซ์ แล็บ เทรดดิ้ง จำกัด 1,344,990.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0135543004621 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟิค จำกัด 650101005611 12/2565 27/01/2565 1,337,500.00 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

64117368548

ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบ (Spectrophotometer) ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

596,000.00 บาท

596,000.00 บาท

0105547141011 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด 594,000.00เครื่องวัดสีแบบตั้งโต๊ะระบบ (Spectrophotometer)1

0105555172060 บริษัท เอส พี เอส ไซเอนทิฟิค จำกัด 595,000.00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอรายการพิจารณา

6. รายชื่อผู้เสนอราคา มีดังนี้

7. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

1 0105547141011 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด 650101004411 13/2565 28/01/2565 594,000.00 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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