
 
 

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  กรม/จังหวัด  เลย  กระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 

ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

1 จ้างปรับปรุงพื้นที่ทางการเกษตรศูนย์ฝึก
เกษตร (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

803,000 803,000 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.บริษัท เอเซียศรีนคร จำกัด 
ราคาที่เสนอ 783,000 บาท 
2.ไทยเลยก่อสร้าง   
ราคาที่เสนอ 630,000 บาท 
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็กซ์ ซีวิล 
ราคาที่เสนอ 727,378 บาท 
4.ห้างหุ้นสว่นจำกัด โชคบรรจง วัสดุ
ภัณฑ์ ราคาที่เสนอ  795,000 บาท 
5.ซีไลน์ ดีเวลล็อปเมนท์  
ราคาที่เสนอ 763,726.52 บาท 
6.บริษัท วิศวโยธากิจ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 689,500 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ไทยเลยก่อสร้าง  
ราคาที่เสนอ 630,000.-บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาเลขที่ 4/2564 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 



ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

2 จ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 
2 เครื่อง พร้อมเปลี่ยนแผงระบาย 
ความร้อนเครื่องทำน้ำเย็น  
จำนวน 28 แผง 

2,000,000 2,031,525.67 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. หจก.แอล.คูล เอ็นจิเนยีริ่ง 
ราคาที่เสนอ 1,605,000 บาท 
2.หจก.พี.เอส.คูลทีม  
ราคาที่เสนอ  1,914,016 บาท 
3.บริษัท โกลด์มาร์กเทค จำกัด 
ราคาที่เสนอ 1,594,300 บาท 
4.บริษัท ดีไนน ์โซลูชัน่ เอ็นจิเนยีริ่ง 
ราคาที่เสนอ 1,381,700 บาท 
5.หจก.เค.แอล. คูลลิ่ง เอ็นจิเนียริ่ง 
ราคาที่เสนอ 1,750,000 บาท  
6.หจก.พี.เอส ชิลเลอร์ เซอร์วิส   
ราคาที่เสนอ 1,600,000 บาท 
7.บริษัท ชิลเลอร์แมน จำกัด 
ราคาที่เสนอ 1,476,600 บาท 
8.ซินเซียแอคชั่น   
ราคาที่เสนอ 1,787,000 บาท 

บริษัท ดีไนน์ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง 
จำกัด  ราคาที่เสนอ 1,381,700 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาเลขที่ 5/2564 
ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 

3 จ้างออกแบบปรับปรุงห้องประชุม ชั้น 2 
อาคารเรียนรวม 8 ชั้น 

330,000 324,600 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ซีไลน์ ดีเวลล็อปเมนท์ 
จำกัด ไม่มีราคาที่เสนอ 
2.บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิ
เอทส์ จำกัด ราคาที่เสนอ 
324,600 บาท 
 
 
 
 
 
 

บริษัท ทูเก็ตเตอร์ แอสโซซิเอทส์ 
จำกัด ราคาที่เสนอ 324,600 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาเลขที่ 6/2564 
ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 



ที่ งานที่จัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จัดซื้อ
หรือจ้าง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ขอสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง 

4 ซ้ือรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่
น้อยกว่า 42 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน 

6,500,000 7,346,666.67 ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.บริษัท ช.ธนพลวิศวกิจ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 5,387,380 บาท  
2.บริษัท ธนบุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด 
ราคาที่เสนอ 5,466,000 บาท 
3.บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด   
ราคาที่เสนอ 5,350,000 บาท 
4.บริษัท สหกิจยนต์ (1986) จำกัด 
ราคาที่เสนอ 5,833,000 บาท 

บริษัท ฮีโน่นครราชสีมา จำกัด   
ราคาที่เสนอ 5,350,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาเลขที่ 7/2564 
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 

5 ซ้ือครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย สำหรับงานธุรกิจ จำนวน 1 ชุด 

481,000 481,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โกดังคอม  
ราคาที่เสนอ 480,280 บาท 

หจก.โกดังคอม  
ราคาที่เสนอ 480,280 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาเลขที่ 8/2564 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

6 จัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 
จำนวน 1 เครื่อง 

345,000 345,000 เฉพาะเจาะจง หจก.โกดังคอม  
ราคาที่เสนอ 345,000 บาท 

หจก.โกดังคอม 
ราคาที่เสนอ345,000 บาท 

มีคุณลักษณะตรงตามประกาศ
และเอกสารประกวดราคาและ
ราคาต่ำสุด 

สัญญาเลขที่ 9/2564 
ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 


