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แบบ สขร.1 
รายงานผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561   
หน่วยงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กรม / จังหวัด   เลย   กระทรวง  ศึกษาธิการ 

 
1. งบประมาณรายจ่าย  หมวดครุภัณฑ์ งบประมาณแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
1 ระบบเครอืข่ายไร้สาย ส าหรับ 

โรงเรียนสาธิต มหาวทิยาลัยราชภัฏ
เลย 

3,500,000 3,498,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ  3,449,022  บาท 
2. บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชัน่ส์ จ ากัด   
ราคาที่เสนอ  3,480,000       บาท 
3. บริษัท อีโวรอนเมนท ์จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 3,489,000  บาท 

บริษัท เทคโนโลยี อนิฟราสตรัคเจอร์ 
จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 3,449,022 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่18/2562 
ลงวันที ่4 ธันวาคม 2561 

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

1. บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จ ากัด   
ราคาที่เสนอ  3,000,000 บาท 
2. บริษัท แลบ บีกิน จ ากัด   
ราคาที่เสนอ  2,999,959 บาท 
3. บริษัท ไซเอนซ์แอนดเ์มดิคอลซัพพลาย จ ากัด  
ราคาที่เสนอ  3,000,000  บาท 

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัน่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,999,959 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่21/2562 
ลงวันที ่6 ธันวาคม 2561 

3 เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัต ิ 800,000.- 790,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เป็นหนึ่ง โฮลดิ้ง จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 625,000   บาท 
2. บริษัท เทรซ ออน จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 577,800 บาท 
3. บริษัท ไวเซิร์ฟ เทคโนโลยีส์ จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 700,000 บาท 

บริษัท เทรซ ออน จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 577,800 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่12/2562 
ลงวันที ่28 พฤศจกิายน 
2561 

4 ชุดการเรียนรู้พื้นฐานทางด้าน
โภชนาการ 

1,177,700.- 1,250,615.64 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เซ็ปเปอร์ อินสตรูเมนท์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 1,120,000 บาท 
2. บริษัท กิตติสทิธิ์ เอน็เตอร์ไพรส์ จ ากดั  
ราคาที่เสนอ 726,000  บาท 
 

บริษัท กติติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 726,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่25/2562 
ลงวันที ่25 ธันวาคม 2561 

5 เครื่องรีดดนิเหนียวพร้อมถังผสม 356,700.- 356,700 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟิวชัน่โปร จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 356,700 บาท 
 

บริษัท ฟิวชัน่โปร จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 356,700 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่5/2562 
ลงวันที ่2 พฤศจกิายน 
2561 
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ท่ี งานท่ีจัดซื้อหรือจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ท่ีได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตกลงซื้อ
หรือจ้าง 

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซื้อ

หรือจ้าง 
6 เครื่องพับผนึกซองอัตโนมัต ิ 347,800.-  เฉพาะเจาะจง บริษัท อนิสเทค จ ากัด 

ราคาที่เสนอ 340,000 บาท 
 

บริษัท อนิสเทค จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 340,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่7/2562 
ลงวันที ่31 ตุลาคม 2561 

7 เครื่องวิเคราะห์แก๊สชีวภาพ 420,900.-  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 350,000 บาท 
 

บริษัท เอ็นเทค แอสโซซิเอท จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 350,000 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่13/2562 
ลงวันที ่14 พฤศจกิายน 
2561 

8 หุ่นฝึกตรวจการตั้งครรภ ์ 196,600.-  เฉพาะเจาะจง บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 196,600 บาท 
 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชัน่ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 196,600 บาท 
 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศและ
เอกสารประกวดราคาและราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่8/2562 
ลงวันที ่7 พฤศจกิายน 
2561 

 
2. งบประมาณรายจ่าย  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ที่ไม่ต้องด าเนินการออกแบบ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
1 งานต่อเติมหลังคาอาคารกีฬาทางน้ า 4,100,000.- 4,070,000 ประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เลิศลอย เมทัลชีท จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 3,900,000 บาท 
2. บริษัท นีโอ คอนส์เน็กท์ เอ็นจิเนียริ่ง 
จ ากัด ราคาที่เสนอ 3,449,000 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุทธิชยัวังสะพุง
ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ  3,517,800 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม 
ราคาที่เสนอ  2,996,000  บาท 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดช.เพิ่มทรัพย ์ 
ราคาที่เสนอ 3,500,000 บาท 
6. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น ราคาที่เสนอ 
3,750,000 บาท 
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังไม้วัสดุ ราคาที่
เสนอ 3,359,000 บาท 
 
 
 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม 
ราคาที่เสนอ  2,996,000  บาท 

 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่13/2562 
ลงวันที ่14 พฤศจกิายน 2561 
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ที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
2 งานปรับปรุงห้องน้ านกัศกึษาและห้องน้ า

อาจารย์อาคาร 1, 2, 3 
2,100,000.- 2,100,000 ประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ยู.เอ.ซี.ที. จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,100,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมืองเลย
ก่อสร้าง 
ราคาที่เสนอ  2,100,000 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณรงค์ชัย วังสะพุง 
บิลดิ้ง ราคาที่เสนอ 2,094,000  บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นาซ่าคอนกรีต ราคา
ที่เสนอ  2,101,270 บาท 
5. บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จ ากัด ราคา
ที่เสนอ  2,090,000  บาท 

บริษัท รุ่งธรรมเคหะภัณฑ์ จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 2,090,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่15/2562 
ลงวันที ่15 พฤศจกิายน 2561 

3 โครงการก่อสร้างโรงเรอืนเลี้ยงสัตว์แบบ
ปล่อยแปลงเกษตรอนิทรีย์ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

1,900,000.- 1,900,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เอ็น.ไอ.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม 
จ ากัดราคาที่เสนอ 1,784,144.34 บาท 
2. บริษัท ยู.เอ.ซี.ที. จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 1,670,000 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุทธิชยัวังสะพุง
ก่อสร้างราคาที่เสนอ 1,590,000 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ  1,549,000  บาท 
5. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ด ีเอ็ม สเตชั่น   
ราคาที่เสนอ 1,740,000  บาท 
6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปร
เจค  ราคาที่เสนอ 1,600,000 บาท 
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อาร์เอ็นทีเค.เอ็นจิ
เนียริ่ง  ราคาที่เสนอ 1,555,500 บาท 
8. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.เอส ก่อสร้าง  
ราคาที่เสนอ 1,600,000 บาท 
 
 
 
 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม 
ราคาที่เสนอ 1,549,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่17/2562 
ลงวันที ่27 พฤศจกิายน 2561 
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ที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
4 งานปรับปรุงห้องเรียนวิทยาศาสตร์การ

กีฬาและการออกก าลังกาย ชัน้ 2  
อาคาร 20 

1,435,700.- 1,435,700 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ 1,429,000 บาท 
2. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น  ราคาที่เสนอ 
1,433,000 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปร
เจค  ราคาที่เสนอ 1,433,000 บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิษย์ลดา  ราคาที่
เสนอ 1,435,700 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม 
ราคาที่เสนอ 1,429,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่20/2562 
ลงวันที ่6 ธันวาคม 2561 

5 งานปรับปรุงห้องน้ านกัศกึษาอาคารศนูย์
ภาษาและคอมพิวเตอร ์ชั้น 1, 2 

834,900.- 834,900 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมืองเลย
ก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ 788,000  บาท 
2. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น   
ราคาที่เสนอ  728,400  บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังไม้วัสดุ   
ราคาที่เสนอ 719,000  บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์  
โปรเจค  ราคาที่เสนอ 768,000 บาท 

บี.โอ.ท.ี คอนสตรัคชั่น  
 ราคาทีเ่สนอ 728,400  บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่14/2562 
ลงวันที ่15 พฤศจกิายน 2561 

6 งานปรับปรุงห้องโภชนาการ 2 อาคาร 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

620,000.- 620,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมืองเลย
ก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ 580,000  บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม   
ราคาที่เสนอ 509,900 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังไม้วัสดุ   
ราคาที่เสนอ  549,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉัตรกุลวิศวกรรม  
ราคาที่เสนอ 509,900 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่16/2562 
ลงวันที ่22 พฤศจกิายน 2561 

7 งานปรับปรุงห้อง 19206, 19207 เป็น
ห้องสมุดคณะวิทยาการจดัการ ตกึ 19 

495,300.- 495,300 เฉพาะเจาะจง 1. มิตรอารีย์ก่อสร้าง  
ราคาที่เสนอ   495,300 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุทธิชยัวังสะพุง
ก่อสร้าง  ราคาที่เสนอ 487,000 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์           
โปรเจค  ราคาที่เสนอ 485,000 บาท 
 
 
 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์             
โปรเจค  ราคาที่เสนอ 485,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่2/2562 
ลงวันที ่24 ตุลาคม 2561 
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ที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ีตก
ลงซื้อหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง 
8 งานปรับปรุงอาคารขอ้มูลสารสนเทศ 371,800.- 371,800 เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บิ๊กโฮม คอน

สตร๊ัคชั่น  ราคาที่เสนอ 371,800  บาท 
2. บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น   
ราคาที่เสนอ 370,000  บาท 

บี.โอ.ที. คอนสตรัคชั่น  
 ราคาที่เสนอ 370,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่10/2562 
ลงวันที ่1 พฤศจกิายน 2561 

9 งานปรับปรุงอาคารพิพิธภณัฑ์
ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย 

102,100 102,100 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมืองเลยกอ่สร้าง  
ราคาที่เสนอ 102,000   บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมืองเลยกอ่สร้าง  
ราคาที่เสนอ 102,000   บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่19/2562 
ลงวันที ่4 ธันวาคม 2561 

 
3. งบประมาณเงินรายได้  หมวดครุภัณฑ์  งานจ้างเหมาบริการและอ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของ
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง 

1 จัดซื้อโปรแกรมสารบรรณ
อิเลก็ทรอนิกส ์

300,000.- 300,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัน่เน็ต จ ากัด   
ราคาที่เสนอ  300,000   บาท 

บริษัท วิชัน่เน็ต จ ากัด   
ราคาที่เสนอ  300,000   บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่22/2562 
ลงวันที ่14 ธันวาคม 2561 
 

2 จ้างบ ารุงรกัษาระบบสารสนเทศ 
เพื่อการบริหารมหาวทิยาลัย 

450,000 450,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิชัน่เน็ต จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 447,260  บาท 

บริษัท วิชัน่เน็ต จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 447,260  บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่46/2562 
ลงวันที ่12 ธันวาคม 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 

4. งบประมาณเงินเหลื่อมปี  หมวดครุภัณฑ์  งานจ้างเหมาบริการและอ่ืน ๆ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ที ่ งานที่จัดซ้ือหรือจ้าง วงเงินที่จัดซ้ือ
หรือจัดจ้าง

(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซ้ือหรือ
จ้าง 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือกและราคาท่ี
ตกลงซ้ือหรือจ้าง 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวนัที่ของสญัญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
1 จ้างกอ่สร้างหลังคาที่จอดรถจกัรยานยนต์

หอพักนักศกึษาและหอประชมุ 
ขุมทองวิไล ต าบลเมือง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเลย  

266,500.- 266,500.- เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปรเจค 
ราคาที่เสนอ  251,000  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทีเอ็ม มาสเตอร์ โปร
เจค ราคาที่เสนอ  251,000  บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญาเลขที ่9/2562 
ลงวันที ่1 พฤศจกิายน 2561 

2 พัฒนาระบบน้ าศูนย์ฝึกเกษตร (ซ าไก่เขี่ย) 1,000,000.- 1,000,000.- ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัดสุทธิชยัวังสะพุง
ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 860,000  บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมืองเลย
ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 840,000  บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด คลังไม้วัสดุ 
ราคาที่เสนอ 859,000  บาท 
4. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด จรูญ-ไสว วิศวกรรม 
ราคาที่เสนอ  865,298.34  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญญาเมืองเลย
ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 840,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ าสุด 

สัญญา 5/2562 
ลงวันที ่24 ตุลาคม 2561 

 


