-1รายงานผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประจาเดือน มีนาคม 2561 (1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กรม / จังหวัด เลย กระทรวง ศึกษาธิการ
1. งบประมาณแผ่นดิน
1.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่

รายการ

1

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิ บั ติการ
โรงเรื อนเลี้ยงสั ตว์ เพื่ อการเรี ยนการ
สอน

จานวน
(หน่วย
นับ)
1 งาน

งบประมาณ

วิธีการจัดหา

ผู้ซื้อซอง

1,200,000

ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด วรธรรมการก่อสร้าง
2. แดงกรุ๊ปนานากิจ
3. ห้างหุ้นส่วนจากัดสุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด ภัทราวุธ การโยธา
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด กิตติพลวัสดุก่อสร้าง
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศซัพพลาย
9. แจ๊ควัสดุ
10. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดี เอ็ม สเตชั่น
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังไม้วัสดุ
12. ห้างหุ้นส่วนจากัด วังไคร่
13. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์โปรเจค
14. จ.เจริญวัสดุก่อสร้าง
15. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดิษย์ลดา
16. เอ็มแอนด์ที การก่อสร้าง 1988
17. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด

ผู้ยื่นซอง
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด วังไคร่
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์โปรเจค
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดิษย์ลดา
5. เอ็มแอนด์ที การก่อสร้าง 1988

ผู้ชนะการเสนอราคา
ห้างหุ้นส่วนจากัด ดิษย์ลดา

ราคา
ที่จัดหาได้
1,196,000

-2ที่

รายการ

2

ปรับปรุงอาคารวิชญาการ

3

ปรับปรุงอาคารศูนย์วิทยบริการเดิม
เป็นห้องปฏิ บัติการทางภาษาและที่
ทางานของอาจารย์

จานวน
(หน่วย
นับ)
1 งาน

งบประมาณ

วิธีการจัดหา

ผู้ซื้อซอง

3,100,000

1 งาน

3,408,000

ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด นพนันท์เจริญ
2. ห้างหุ้นส่วนจากัดสุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด วรธรรมการก่อสร้าง
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม
6. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดาก่อสร้าง
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังไม้วัสดุ
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค
10. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.ทองดี
ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด วรธรรมการก่อสร้าง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด นพนันท์เจริญ
3. ห้างหุ้นส่วนจากัดสุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม
6. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด ธิดาก่อสร้าง
8. ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังไม้วัสดุ
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค
10. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด
11. ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.ทองดี

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม
2. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด

บริ ษั ท รุ่ ง ธรรมเคหะภั ณ ฑ์
จากัด

3,080,000

บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น

บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น

3,380,000

-31.2 ครุภัณฑ์
ที่

รายการ

จานวน
(หน่วย
นับ)
1 ชุด

งบประมาณ

1

ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอน
ทางฟิสิกส์พื้นฐาน

2

ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์

1 ชุด

4,575,000

3

เครื่องดนตรีพื้นบ้าน,ดนตรีสากล
,ดนตรีไทย

1 ชุด

2,721,200

4,056,000

วิธีการจัดหา

ผู้ซื้อซอง

ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด เธียรชัยเอ็นยิเนียริ่ง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศซัพพลาย
3. บริษัท เอส.อี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง จากัด
4. บริษัท เจนิเว่ จากัด
5. บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล
จากัด
6. บริษัท เดอะบุ๊คเมน จากัด
7. บริษัท อินโนเวทีฟ ไซเอนซ์ จากัด
8. ลิมิเต็ด ซายน์
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด ป.ฉัตรเจริญ
10. เอ็น.ที.เค. ไซเอนติฟิค
11. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
12. ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.ทองดี
13. สิณิฏาการโยธา
ประกวดราคา 1. บริษัท โอพีเอ็ม จากัด
2. บริษัท ไทย เอสดีเค จากัด
3. บริษัท ก้านขาวคอร์ปอเรชั่น จากัด
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด วรธรรมการก่อสร้าง
5. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
6. บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด
7. สิณิฏาการโยธา
ประกวดราคา 1. บริษัท บริบูรณ์กิจ 1988 จากัด
2. บริษัท โปรมิวสิค จากัด
3. บริษัท ฮอบส์ซิส จากัด
4. บริษัท ลัคกี้มิวสิค จากัด (มหาชน)
5. หจก.ขอนแก่นมาราธอน
6. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้

1. บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ ดดูเคชั่ น เอ็น.ที.เค. ไซเอนติฟิค
แนล จากัด
2. ลิมิเต็ด ซายน์
3. เอ็น.ที.เค. ไซเอนติฟิค

3,890,000

บริษัท ไทย เอสดีเค จากัด

บริษัท ไทย เอสดีเค จากัด

4,460,000

หจก.ขอนแก่นมาราธอน

หจก.ขอนแก่นมาราธอน

2,680,000

-4ที่

รายการ

4

อุปกรณ์ใช้ในการทางานศิลปะ
แท่นพิมพ์ แท่นปั้น ขาหยั่งวาดภาพ
กล้องถ่ายภาพ กล้องถ่าย DVD
ชั้นวางหนังสือศิลปะ เครื่องตัดไม้แปร
ชุดเครื่องมือทางชีววิทยาเพื่อ
ประกอบการเรียนการสอน

5

6
7

8
9

เครื่อง UV-VIS
Spectrophotometer
ชุดกล้องจุลทรรศน์เพื่อใช้ในการ
เรียนการสอนทางชีววิทยา

จานวน
(หน่วย
นับ)
1 ชุด

งบประมาณ

1 ชุด

513,000

ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด วรธรรมการก่อสร้าง
2. บริษัท ขอนแก่น เจเน็ต คอมพิวเตอร์ จากัด
3. ห้างหุ้นส่วน จากัด สิณารัตน์ก่อสร้าง
4. สิณิฏาการโยธา
ประกวดราคา 1. บริษัท กิบไทย จากัด
2. บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
3. บริษัท ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
4. บริษัท เอส.เอ.(ขอนแก่น) จากัด
5. บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด

1 ชุด

642,000

ประกวดราคา

1 ชุด

650,000

ประกวดราคา 1. บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2. บริษัท อินโนเวทีฟ ไซเอนซ์ จากัด
3. บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด

3,246,000

วิธีการจัดหา

ผู้ซื้อซอง

บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด

ชุดศีรษะครูพร้อมโต๊ะบูชา

320,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมชัยดนตรีไทย จากัด

ชุดทดลองทางดาราศาสตร์

460,000

เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิ้ง จากัด

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้

บริ ษั ท ขอนแก่ น เจเน็ ต คอมพิ ว เตอร์ บ ริ ษั ท ข อ น แ ก่ น เจ เน็ ต
จากัด
คอมพิวเตอร์ จากัด

3,180,000

1. บริษัท กิบไทย จากัด
บริ ษั ท เอส.เอ.(ขอนแก่ น )
2. บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จากัด
จากัด
3. บริ ษั ท ไอน์ ส แล็ บ อิ น เตอร์ เนชั่ นแนล
จากัด
4. บริษัท เอส.เอ.(ขอนแก่น) จากัด
5. บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด
บริษัท พาราไซแอนติฟิค จากัด

400,180

1. บริ ษั ท ฮอลลี วู้ ด อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล
จากัด
2. บริษัท อินโนเวทีฟ ไซเอนซ์ จากัด
3. บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด
บริษัท สมชัยดนตรีไทย จากัด
บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ เทรดดิ้ง จากัด

บริ ษั ท อิ น โนเวที ฟ ไซเอนซ์
จากัด

598,000

บริษัท สมชัยดนตรีไทย จากัด
บริ ษั ท ที ซี ไซเอนซ์ เทรดดิ้ ง
จากัด

320,000
458,281

513,600

-51.3 งานจ้างเหมา
ที่
1
2
3

รายการ
จ้างดาเนินการสอบ
EXIT – EXAM Cambridge
English Placement Test
จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์หมายเลข
ทะเบียน ต 1767 เลย
จ้างดาเนินการสอบ TOEIC

จานวน
(หน่วย
นับ)
1 งาน

งบประมาณ

วิธีการจัดหา

ผู้ซื้อซอง

495,040

เฉพาะเจาะจง บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) อินเตอร์
เน๊ตชั่นแนล จากัด

1 งาน

199,000

เฉพาะเจาะจง อู่สกลการช่าง

1 งาน

410,000

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปร
เฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้

บริษัท พัฒนาคุณภาพวิชาการ(พว.) อินเตอร์ บริษัท พั ฒนาคุณภาพวิชาการ
เน๊ตชั่นแนล จากัด
(พว.) อิ น เตอร์ เน๊ ต ชั่ น แนล
จากัด
อู่สกลการช่าง
อู่สกลการช่าง

495,040

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล เซ็นเตอร์ฟอร์โปร ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญ นิ ติ บุ คคล
เฟสชั่นแนลแอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)
เซ็ นเตอร์ ฟอร์ โปรเฟสชั่ นแนล
แอสเซสเม้นท์ (ประเทศไทย)

410,000

199,000

2. งบประมาณกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กันเหลื่อมปีเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)
2.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่
1
2

3

รายการ
ปรับปรุงห้องอัดเสียงอาคารสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปรับปรุงแนวกันดินอาคารคณะ
วิทยาการจัดการและอาคาร 19

ปรับปรุงอาคารสาขาวิชาอาหารและ
โภชนาการคณะวิทยาศาสตร์และ

จานวน งบประมาณ
(หน่วยนับ)
1 งาน
124,000
1 งาน

878,000

1 งาน

699,900

วิธีการจัดหา

ผู้ซื้อซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้
123,000

เฉพาะเจาะจง 1. มิตรอารีย์ก่อสร้าง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง

1. มิตรอารีย์ก่อสร้าง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ปั ญญาเมื อง
เลยก่อสร้าง

ประกวดราคา

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด นพนันท์เจริญ
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด สองพลัง การโยธา
4. แจ๊ควัสดุ
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังไม้วัสดุ
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด วังไคร่
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค
8. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด
1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศซัพพลาย
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง

ห้ างหุ้ นส่ วนจ ากั ด ที เอ็ ม
มาสเตอร์ โปรเจค

850,000

บริ ษั ท รุ่ ง ธรรมเคหะภั ณ ฑ์
จากัด

698,000

1. ห้างหุ้นส่วนจากัด นพนันท์เจริญ
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด สองพลัง การโยธา
4. แจ๊ควัสดุ
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังไม้วัสดุ
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด วังไคร่
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค
8. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด
ประกวดราคา 1. ห้างหุ้นส่วนจากัด ยศซัพพลาย
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง

-6ที่

รายการ

จานวน งบประมาณ
(หน่วยนับ)

วิธีการจัดหา

เทคโนโลยี

ผู้ซื้อซอง
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังไม้วัสดุ
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดิษย์ลดา
6. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด
7. บริษัท เอเจเจก่อสร้าง จากัด
8. สินีการก่อสร้าง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้

3. ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังไม้วัสดุ
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด ดิษย์ลดา
6. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด
7. บริษัท เอเจเจก่อสร้าง จากัด
8. สินีการก่อสร้าง

2.2 ครุภัณฑ์
ที่

รายการ

จานวน
(หน่วย
นับ)
1 ชุด

งบประมาณ

วิธีการจัดหา

959,600

ประกวดราคา

1

เบาะยูโด

2

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสาหรับการ
วิเคราะห์คุณภาพอาหาร
ชุดวิเคราะห์คุณภาพไข่

1 ชุด

643,600

ประกวดราคา

1 ชุด

900,000

ประกวดราคา

เครื่องพิมพ์ขึ้นรูป 3 มิติสาหรับงาน
อุตสาหกรรม
เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบใน
น้านม
เครื่องวิเคราะห์หาความชื้น
ชุดกระดานอัจฉริยะ

1 ชุด

3
4
5
6
7

ผู้ซื้อซอง
1. บริษัท เดอะ แชมป์ สปอร์ต จากัด
2. ร้านยูโด ไทย สปอร์ต
3. ร้านทวีทรัพย์
บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้

1. บริษัท เดอะ แชมป์ สปอร์ต จากัด
2. ร้านยูโด ไทย สปอร์ต
3. ร้านทวีทรัพย์
บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด

บริ ษั ท เดอะ แชมป์ สปอร์ ต
จากัด

959,576

บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด

338,000

1. บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด
2. บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด
บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จากัด

บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด

827,110

417,300

1. บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด
2. บริษัท เคเอสพี อีสาน จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จากัด

417,300

1 ชุด

214,000

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด

บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด

บริษัท คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี
โซลูชั่น จากัด
บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด

1 ชุด
1 ชุด

214,000
192,600

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จากัด

บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์)
จากัด

บริษัท ซีทีแลบอราตอรี่ จากัด
บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น
(ไทยแลนด์) จากัด

214,000
186,000

208,650

-73. งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
3.1 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่

รายการ

จานวน
(หน่วย
นับ)
1 งาน

งบประมาณ

วิธีการจัดหา

1

ปรั บปรุ งหลั งคาอาคารเรี ยนรวม 8
ชั้น

2,500,000

ประกวดราคา

2

ปรับปรุงระบบประปามหาวิทยาลั ย
เพื่อแก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง

1 งาน

800,000

ประกวดราคา

3

ปรั บ ปรุ ง หอประชุ ม ขุ ม ทองวิ ไล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1 งาน

300,000

เฉพาะเจาะจง

ผู้ซื้อซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้

1. บริษัท คัฟเวอร์เทค
2. บริษัท มาเร็กซ์ เทคโนโลยี แอนด์ คอน
สตรัคชั่น จากัด
3. ห้างหุ้นส่วนจากัดสุทธิชัยวังสะพุงก่อสร้าง
4. ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม
5. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชั่น
6. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น
7. ห้างหุ้นส่วนจากัด คลังไม้วัสดุ
8. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จากัด
9. ห้างหุ้นส่วนจากัด อ.ทองดี
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

1. บริ ษั ท มาเร็ กซ์ เทคโนโลยี แอนด์ คอน บริ ษั ท มาเร็ ก ซ์ เทคโนโลยี
สตรัคชั่น จากัด
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม
3. ห้างหุ้นส่วนจากัด บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชั่น
4. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น

2,280,000

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7

664,994

1. มิตรอารีก่อสร้าง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง

1. มิตรอารีก่อสร้าง
2. ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญญาเมืองเลยก่อสร้าง

มิตรอารีก่อสร้าง

298,600

-83.2 ครุภัณฑ์
ที่

รายการ

จานวน
(หน่วย
นับ)
33 ชุด

งบประมาณ

1

คอมพิวเตอร์สาหรับงาน
CAD/CAM/CAE

2

เครือ่ งมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

27 ชุด

675,000

3

กล้องวงจรปิดอาคารศูนย์
กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เครื่องคอมพิวเตอร์คณะวิทยาการ
จัดการ
ชุดดนตรีคณะมนุษยศาสตร์

1 ชุด

4
5
6

3

โต๊ะสาหรับห้องปฏิบัติการวิศวกรรม
การจัดการและเก้าอี้

660,000

วิธีการจัดหา

ผู้ซื้อซอง

ผู้ยื่นซอง

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคา
ที่จัดหาได้

บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเจอร์ จากัด

615,000

บริษัท ขอนแก่น เจเน็ต
คอมพิวเตอร์ จากัด

583,200

1. บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์
จากัด
2. บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จากัด
3. บริษัท วาย ซีเลคท์ จากัด

398,000

ประกวดราคา 1. บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จากัด
2. บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่นส์ จากัด
3. บริษัท วาย ซีเลคท์ จากัด
4. ห้างหุ้นส่วนจากัดโกดังคอม
5. บริษัทแอดไวซ์ ไอที มอเลย จากัด
ประกวดราคา 1. บริษัท เอเอส ซัพพลายล์ ออดิโอ จากัด
2. บริษัท ร๊อคเก็ต โซลูชั่น จากัด
3. บริษัท อินติเกรเตอร์ จากัด
4. บริษัท ขอนแก่น เจเน็ตคอมพิวเตอร์ จากัด
เฉพาะเจาะจง หจก.โกดังคอม

1. บริษัท เอเอส ซัพพลายล์ ออดิโอ จากัด
2. บริษัท ร๊อคเก็ต โซลูชั่น จากัด
3. บริษัท อินติเกรเตอร์ จากัด
4. บริษัท ขอนแก่น เจเน็ตคอมพิวเตอร์ จากัด
หจก.โกดังคอม

หจก.โกดังคอม

398,000

20 ชุด

396,000

เฉพาะเจาะจง

หจก.โกดังคอม

หจก.โกดังคอม

หจก.โกดังคอม

396,000

1 ชุด

479,300

เฉพาะเจาะจง

ห้างหุ้นส่วนจากัด ขอนแก่นมาราธอน

ห้างหุ้นส่วนจากัด ขอนแก่นมาราธอน

479,300

โต๊ะ 11
ตัว
เก้าอี้ 41
ตัว

157,580

เฉพาะเจาะจง

นายนิภัทร พนมชัย ในนามเบทเธอร์คราฟ

นายนิภัทร พนมชัย ในนามเบทเธอร์คราฟ

ห้างหุ้นส่วนจากัด ขอนแก่น
มาราธอน
นายนิภัทร พนมชัย ในนาม
เบทเธอร์คราฟ

157,580

