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แบบ สขร.1 
รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 

เดือน เมษายน พ.ศ. 2563   
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กรม / จังหวัด   เลย   กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
1. งบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 ตู้อบลมรอ้น        390,000  300,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้งเยนเนอรลัซัพพลาย จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 300,000 บาท 
บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ้งเยนเนอรลัซัพ
พลาย จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 300,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่25/2563 
ลงวันที ่30 มีนาคม 2563 

3 ชุดการเรียนการสอนพืชศาสตร ์        679,700  633,833.33 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

บริษัท เคเอสพี อีสาน จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 624,000 บาท 

บริษัท เคเอสพี อีสาน จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 624,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่22/2563 
ลงวันที ่25 มีนาคม 2563 

4 เครื่องวัดประสทิธิภาพการเผาไหม้
เชื้อเพลิง 

       160,000  128,400 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 128,400 บาท 

บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 128,400 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่26/2563 
ลงวันที ่30 มีนาคม 2563 

5 ชุดอุปกรณก์ารเรียนการสอนทาง
พันธุกรรมพืช 

     3,832,100  3,230,646.83 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  2,621,500 บาท 
2. บริษัท กิบไทย จ ากดั  
ราคาที่เสนอ 2,606,000 บาท 
3. บริษัท เอพเพนดอร์ฟ(ประเทศไทย) จ ากดั  
ราคาที่เสนอ 3,165,000 บาท 
4. บริษัท เอส.เอ.(ขอนแกน่) จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 2,872,736 บาท 

บริษัท กิบไทย จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 2,606,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่28/2563 
ลงวันที ่30 มีนาคม 2563 

6 ครุภัณฑ์พ้ืนฐานห้องปฏิบัตกิารเคมี
อาหาร 

     2,612,000  2,448,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ออฟฟเิชียล อีควิปเม้นท์ แมนแูฟคเจอริ่ง 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 605,000 บาท 
2. บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 1,369,600  บาท 
3. บริษัท ฟิวเจอร์ ดีไซน์(ประเทศไทย)จ ากดั  
ราคาที่เสนอ 1,798,900 บาท 
4. บริษัท เคเอสพ ีอีสาน จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 1,600,000 บาท 
 

บริษัท ไบโอเทค แอนด์ ไซแอนทิฟิค 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 1,369,600  บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่47/2563 
ลงวันที ่30 เมษายน 2563 
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ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
7 เครื่องวิเคราะห์ค่าการดูดกลืนแสง        770,400  400,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 400,000 บาท 
บริษัท พาราไซแอนตฟิิค จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 400,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่29/2563 
ลงวันที ่30 มีนาคม 2563 

8 เครื่องท าไอศกรมี (Ice cream)        360,100  358,450 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทแีลบอราตอรี่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  358,450 บาท 

 

บริษัท ซีทแีลบอราตอรี่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ  358,450 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่27/2563 
ลงวันที ่30 มีนาคม 2563 

9 ชุดปฎิบัติการไฮดรอลกิส์และไฮดรอ
ลิกส์ไฟฟ้า 

     1,100,000     1,150,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เพอรเ์ฟค ไดแดก๊ตกิ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,090,000 บาท 
2. บริษัท สกาน่า เอน็จเินียริ่ง จ ากดั  
ราคาที่เสนอ 1,097,000 บาท 
3. บริษัท ฟาสซิเนท จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 1,095,000 บาท 

บริษัท เพอรเ์ฟค ไดแดก๊ตกิ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,090,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่44/2563 
ลงวันที ่29 เมษายน  2563 

10 เครื่องวิเคราะห์ค่าหาปริมาณ
โปรตีน/ไนโตรเจน 

     1,551,500  1,496,833.33 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ซีทแีลบอราตอรี่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,583,600 บาท 
2. บริษัท เอส.เอ.(ขอนแกน่) จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 856,000 บาท 
3. บริษัท เคเอสพ ีอีสาน จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 940,000 บาท 
 
 

บริษัท เอส.เอ.(ขอนแกน่) จ ากดั 
ราคาที่เสนอ 856,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่45/2563 
ลงวันที ่29 เมษายน  2563 

11 ครุภัณฑ์ห้องเรียน Smart 
Classroom 

     1,000,000  1,030,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 978,900 บาท 
2. บริษัท อีโวรอนเมนท ์จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 1,000,000 บาท 
 
 
 

บริษัท เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ 
จ ากัด ราคาทีเ่สนอ 978,900 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่46/2563 
ลงวันที ่29 เมษายน  2563 

12 เครื่องพมิพ์สามมิต ิ        117,600  117,593 เฉพาะเจาะจง บริษัทนีโอเทคจ ากัด ราคาทีเ่สนอ 117,593 บาท บริษัทนีโอเทคจ ากัด ราคาทีเ่สนอ 
117,593 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่30/2563 
ลงวันที ่30 มีนาคม 2563 

13 ชุดเครือ่งดนตรีสากล อุปกรณ์
ประกอบการแสดงและเครื่องเสียง 
อุปกรณ์ชุดสตูดโิอบันทกึเสียง 

อุปกรณ์ส าหรับจัดการเรียน การ
สอน 
 

    2,200,000  
 

2,219,460 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ซีนอนเทค จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 2,200,000 บาท 
2. หจก.ขอนแก่นมาราธอน  
ราคาที่เสนอ 2,198,000 บาท 
 

หจก.ขอนแกน่มาราธอน  
ราคาที่เสนอ 2,193,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่39/2563 
ลงวันที ่20 เมษายน 2563 
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2. งบประมาณรายจ่าย  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ไม่ต้องด าเนินการออกแบบ  งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 ปรับปรุงอาคารศนูย์ภาษาและ

คอมพิวเตอร ์
 

 1,188,600  
 

1,188,600 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1.บริษัท เจวาย กรุ๊ป จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 1,100,000 บาท 
2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต ์
ราคาที่เสนอ 1,110,000 บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติพลวัสดกุ่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ 1,150,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต ์
ราคาที่เสนอ 1,110,000.00 บาท 

 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่37/2563 
ลงวันที ่21 เมษายน 2563 

2 ก่อสร้างอาคารศูนย์วจิัยและ
ฝึกอบรมทางการเกษตร  ณ  ศูนย์
ฝึกเกษตร มหาวิทาลัยราชภัฏเลย 
 

8,841,200  
 

8,841,200  
 

ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ7,779,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชั่น  
ราคาที่เสนอ 7,170,000 บาท 
3. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 8,234,567 บาท 
4. ซีไลน์ ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ราคาที่เสนอ 7,736,050 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชัน่  
ราคาที่เสนอ 7,168,000 บาท 

 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่38/2563 
ลงวันที ่21 เมษายน 2563 

3 ศูนย์แสดงและจ าหน่ายผลิตภณัฑ์
นวัตกรรมจากการเรียนการสอน
และการวจิัย 

 1,402,900  1,402,900 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมอืงเลยกอ่สรา้ง  
ราคาที่เสนอ 1,340,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ 1,367,000 บาท 
3. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 1,380,000 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายซัพพลาย  
ราคาที่เสนอ 1,147,000 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชียงรายซัพพลาย  
ราคาที่เสนอ 1,147,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่24/2563 
ลงวันที ่31 มีนาคม 2563 
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ที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
4 ก่อสร้างรัว้คอนกรีตและถนน  ณ  

ศูนย์ฝึกเกษตร  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเลย 

12,200,000  12,200,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมอืงเลยกอ่สรา้ง  
ราคาที่เสนอ 8,890,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ 9,149,000 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชั่น  
ราคาที่เสนอ 10,670,000 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติพลวัสดกุ่อสร้าง  
ราคาที่เสนอ 8,880,000 บาท 
5. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น  
ราคาที่เสนอ 11,180,000 บาท 
6. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 10,749,000 บาท 
7. ซีไลน์ ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ราคาที่เสนอ 10,223,678 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติพลวัสดกุ่อสร้าง  
ราคาที่เสนอ 8,860,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่40/2563 
ลงวันที ่21 เมษายน 2563 

5 โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปกีระบบปิดเพือ่
การเรียนการสอน  การวจิัยสู่ชุมชน  

และพัฒนาทอ้งถิน่อย่างย่ังยืน 

2,500,000  2,500,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ 2,199,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กโฮม คอนสตรั๊คชั่น 
ราคาที่เสนอ  2,240,000 บาท 
3. ซีไลน์ ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ราคาที่เสนอ 2,187,500 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ.ทองด ี 
ราคาที่เสนอ 1,839,000 บาท 
 
 
 
 
 

ซีไลน์ ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ราคาที่เสนอ 2,187,500 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่34/2563 
ลงวันที ่17 เมษายน 2563 

6 ปรับปรุงห้องประชมุศูนย์เรียนรูก้าร
พัฒนาทอ้งถิน่ 

 3,000,000  3,000,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมอืงเลยกอ่สรา้ง  
ราคาที่เสนอ 3,000,000  บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ  2,993,000 บาท 
3. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ  2,999,000  บาท 
4. ซีไลน์ ดีเวลลอ็ปเมนท ์ 
ราคาที่เสนอ 3,000,000  บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ  2,993,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่35/2563 
ลงวันที ่20 เมษายน 2563 
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ที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
7 ปรับปรุงห้องสาขารัฐประศาสน

ศาสตร ์

    541,600 541,600 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต ์
ราคาที่เสนอ  503,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ  449,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ  449,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่36/2563 
ลงวันที ่20 เมษายน 2563 

8 ปรับปรุงห้องศูนย์ถ่ายทอดการ
บรรยายกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 

    761,600  761,600 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต ์
ราคาที่เสนอ  621,700 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมอืงเลยกอ่สรา้ง  
ราคาที่เสนอ 720,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ช. ชนฑกานต ์
ราคาที่เสนอ  621,700 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่19/2563 
ลงวันที ่18 มีนาคม 2563 

 
3. งบประมาณเงินเหลื่อมปี ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ด าเนินการออกแบบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที่ งานที่จัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาทีต่กลง
ซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซื้อหรือจ้าง 
1 จ้างออกแบบงานกอ่สร้างอาคาร

ศูนย์วิจัยและฝกึอบรมทางการ
เกษตร 
 

        570,000  
 

      570,000 คัดเลือก 1. บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 
เสนอราคา 570,000 บาท 
2.บริษัท ฟิวเจอร์เอ็นจิเนยีริ่ง คอนซัลแตนท์ 
จ ากัด เสนอราคา 570,000 บาท 

บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ 
จ ากัด เสนอราคา 570,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและมี
คะแนนสูงสุด 

สัญญาเลขที ่1/2563 
ลงวันที ่13 พฤศจกิายน 
2562 

 
 
4. งบประมาณเงินรายได้ งบประมาณเงินเหลื่อมปี  หมวดครุภัณฑ์  งานจ้างเหมาบริการและอ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ

หรือจัดจ้าง
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
1 จัดซื้อกล้องวงจรปิดเพื่อติดตั้งหอพกัชาย

ภูหอ หอพักชายภูหลวง หอพกัหญิง
อินทนิล 

        150,800  144,000 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโกดังคอม  
ราคาที่เสนอ 144,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดโกดังคอม  
ราคาที่เสนอ 144,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่20/2563 
ลงวันที ่19 มีนาคม 2563 

 


