
แบบ สขร. 1

ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

1 โทรทัศน์ประจ ำหอ้งเรียน 44,860 44,860 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เรืองรังษี เสนอรำคำ 44,860 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เรืองรังษี เป็นเงิน 44,860 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 13 ม.ค. 63
2 เคร่ืองเขย่ำแบบควบคุมอณุภมูิได้ 353,100 353,100 เฉพำะเจำะจง บริษัท กบิไทย จ ำกดั เสนอรำคำ 353,100 บำท บริษัท กบิไทย จ ำกดั เป็นเงิน 353,100 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 12 ก.พ. 63
3 เคร่ืองวดักำ๊ซในพื้นที่อบัอำกำศ (Gas Detector) 119,840 119,840 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เสนอรำคำ 119,840 บำท บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เป็นเงิน 119,840 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 25 ธ.ค. 62
4 เคร่ืองบ่มเพำะเชื้อแบบอณุหภมูิต่ ำ 133,750 133,750 เฉพำะเจำะจง บริษัท กบิไทย จ ำกดั เสนอรำคำ 133,750 บำท บริษัท กบิไทย จ ำกดั เป็นเงิน 133,750 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 14 ม.ค. 63
5 เคร่ืองปั่นหมุนเหวีย่ง ชนิดควบคุมอณุหภมูิ 452,610 452,610 เฉพำะเจำะจง บริษัท กบิไทย จ ำกดั เสนอรำคำ 452,610 บำท บริษัท กบิไทย จ ำกดั เป็นเงิน 452,610 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 10 มี.ค. 63
6 เคร่ืองตรวจวดัเสียงในบรรยำกำศ 50,000 50,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เสนอรำคำ 50,000 บำท บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เป็นเงิน 50,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 10 ม.ค. 63
7 เคร่ืองสอบเทียบเคร่ืองวดัเสียง (Sound Calibration) 55,000 55,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เสนอรำคำ 55,000 บำท บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เป็นเงิน 55,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 25 ธ.ค. 62
8 เคร่ืองตรวจวดัแสง 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เสนอรำคำ 15,000 บำท บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เป็นเงิน 15,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 10 ม.ค. 63
9 เคร่ืองวดัแสง (Lux Meter) 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เสนอรำคำ 25,000 บำท บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เป็นเงิน 25,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 25 ธ.ค. 62
10 เคร่ืองวดัควำมร้อน (WBGT Monitor) 250,000 250,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เสนอรำคำ 250,000 บำท บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เป็นเงิน 250,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 25 ธ.ค. 62
11 เคร่ืองดูดอำกำศมือถือ 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เสนอรำคำ 100,000 บำท บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เป็นเงิน 100,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 25 ก.พ. 63
12 เคร่ืองตรวจวดัคุณภำพอำกำศในอำคำร (IAQ Monitor) 250,000 250,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เสนอรำคำ 250,000 บำท บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เป็นเงิน 250,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 2 มี.ค. 63
13 เคร่ืองตรวจวดัควำมเร็วลม 100,000 100,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เสนอรำคำ 100,000 บำท บริษัท อนิโนเวทีฟ อนิสทรูเมนต์ จ ำกดั เป็นเงิน 100,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 2 มี.ค. 63
14 ชุดภำชนะเล้ียงเชื้อภำยใต้สภำวะสุญญำกำศ 82,500 82,500 เฉพำะเจำะจง บริษัท กบิไทย จ ำกดั เสนอรำคำ 82,500 บำท บริษัท กบิไทย จ ำกดั เป็นเงิน 82,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 12 ก.พ. 63
15 เคร่ืองนึ่งฆำ่เชื้อควำมจ ุ85 ลิตร 350,000 350,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ำกดั เสนอรำคำ 350,000 บำท บริษัท เบคไทย กรุงเทพอปุกรณ์เคมีภณัฑ์ จ ำกดั เป็นเงิน 350,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 20 ม.ค. 63
16 เคร่ืองวดัควำมลึกของน้ ำ 20,000 20,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เสนอรำคำ 20,000 บำท บริษัท ทีซีไซเอนซ์ จ ำกดั เป็นเงิน 20,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 10 ม.ค. 63
17 ดิจทิัลมัลติมิเตอร์ 89,992 89,992 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ำกดั เสนอรำคำ 89,992.35 บำท บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 89,992.35 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 9 ธ.ค. 62
18 แหล่งจำ่ยไฟฟ้ำ 233,961 233,961 เฉพำะเจำะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ำกดั เสนอรำคำ 233,960.85 บำท บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 233,960.85 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 9 ธ.ค. 62
19 ดิจทิัลออสซิลโลสโคป 635,580 742,500 e-Bidding บริษัท วพีีดี อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั เสนอรำคำ 535,580 บำท บริษัท วพีีดี อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั เป็นเงิน 535,580 บำท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด  - 17 มี.ค. 63
20 โทรทัศน์ประจ ำหอ้งเรียน 178,290 178,290 เฉพำะเจำะจง บริษัท บิ๊กบำย จ ำกดั เสนอรำคำ 178,290 บำท บริษัท บิ๊กบำย จ ำกดั เป็นเงิน 178,290 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 2 ม.ค. 63
21 เคร่ืองวดักำรดูดกลืนแสง 480,000 480,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ำกดั เสนอรำคำ 480,000 บำท บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 480,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 3 ธ.ค. 62
22 เคร่ืองอดัขึ้นรูปยำง (Compression Molding Machine) 840,000 850,000 e-Bidding 1.บริษัท เจริญทัศน์ จ ำกดั เสนอรำคำ 840,000 บำท บริษัท เจริญทัศน์ จ ำกดั เป็นเงิน 840,000 บำท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด  วท.01/2563 30 ม.ค. 63

2.บริษัท กู๊ดเกยีร์ จ ำกดั เสนอรำคำ 850,000 บำท
3.บริษัท ไพรเมซ่ี ซัพพลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 819,900 บำท
4.บริษัท เอน็แมช จ ำกดั เสนอรำคำ 770,000 บำท
5.บริษัท เคทีพี น ำโชค จ ำกดั เสนอรำคำ 822,499 บำท

23 เคร่ืองวดัค่ำกำรน ำไฟฟ้ำชนิดต้ังโต๊ะ (Conductivity) 196,000 196,000 เฉพำะเจำะจง บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ำกดั เสนอรำคำ 196,000 บำท บริษัท แล็บ ลีดเดอร์ จ ำกดั เป็นเงิน 196,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 25 พ.ย. 62
24 เคร่ืองวดัศักด์ิไฟฟ้ำและหวัวดั lon Selective Electrode 133,857 133,857 เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮำนนำ อนิสทรูเม้นท์ส เสนอรำคำ 133,857 บำท บริษัท ฮำนนำ อนิสทรูเม้นท์ส เป็นเงิน 133,857 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 25 พ.ย. 62
25 พัดลมระบำยอำกำศติดเพดำน 11,408 11,408 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำ 11,408 บำท บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน เป็นเงิน 11,408 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 29 ม.ค. 63
26 ล ำโพงพร้อมไมล์ 15 นิ้ว 11,800 11,800 เฉพำะเจำะจง บริษัทอบุลสำยฟ้ำ อเิล็กทรอนิกส์ จ ำกดั เสนอรำคำ 11,800 บำท บริษัทอบุลสำยฟ้ำ อเิล็กทรอนิกส์ จ ำกดั เป็นเงิน 11,800 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 8 ม.ค. 63
27 ล ำโพงพร้อมไมล์ 7 นิ้ว 8,000 8,000 เฉพำะเจำะจง บริษัทอบุลสำยฟ้ำ อเิล็กทรอนิกส์ จ ำกดั เสนอรำคำ 8,000 บำท บริษัทอบุลสำยฟ้ำ อเิล็กทรอนิกส์ จ ำกดั เป็นเงิน 8,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 8 ม.ค. 63
28 วทิยุส่ือสำร 15,000 15,000 เฉพำะเจำะจง หจก.สิบสำมคอม เสนอรำคำ 15,000 บำท หจก.สิบสำมคอม เป็นเงิน 15,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 8 ม.ค. 63
29 เคร่ืองเคลือบบัตร 3,183 3,183 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำ 3,183 บำท บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 3,183 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 8 ม.ค. 63
30 พัดลมอตุสำหกรรมต้ังพื้น 8,893 8,893 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำ 8,893 บำท บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 8,893 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 8 ม.ค. 63
31 กระติกน้ ำร้อนสแตนเลส 2,540 2,540 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำ 2,540 บำท บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 2,540 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 18 มี.ค. 63
32 เคร่ืองพิมพ์เอกสำรสี 7,000 7,000 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 7,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 7,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 8 ม.ค. 63
33 เคร่ืองคอมพิวแตอร์ต้ังโต๊ะ 23,900 23,900 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 23,900 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 23,900 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 8 ม.ค. 63
34 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลขั้นสูง 1,464,330 2,000,000 e-Bidding หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 1,464,330 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 1,464,330 บำท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด วท.03/2563 11 มี.ค. 63

1 คอมพิวเตอร์ Note book 49,980 49,980 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 49,980 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 49,980 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6306/000003 4 มี.ค. 63
3 โปรเจคเตอร์ (Projector) 25,000 25,000 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 25,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 25,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6306/000004 4 มี.ค. 63
4 เคร่ืองฉำยภำพ (VISUALIZER) 66,000 66,000 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำโอเอแอนด์สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำคำ 66,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำโอเอแอนด์สเตชั่นเนอร่ี เป็นเงิน 66,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6306/000002 3 มี.ค. 63
5 เคร่ือง printer Laser 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 6,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์แอนด์เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 6,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6306/000008 9 มี.ค. 63
6 ชุดจอสัมผัสอจัฉริยะ พร้อมโปรแกรมน ำเสนอ 497,015 497,015 เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส เอน็ ไอที คอนซัลทิง จ ำกดั เสนอรำคำ 497,015 บำท บริษัท เอส เอน็ ไอที คอนซัลทิง จ ำกดั เป็นเงิน 497,015 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PO6306/000000 20 มี.ค. 63
7 ระบบเครือข่ำยใยแกว้น ำแสง พร้อมกำรติดต้ัง 320,200 320,200 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สิบสำมคอม เสนอรำคำ 320,200 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สิบสำมคอม เป็นเงิน 320,200 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PO6305/000000 25 ก.พ. 63
8 ไมโครโฟนไร้สำย 12,400 12,400 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สิบสำมคอม เสนอรำคำ 12,400 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สิบสำมคอม เป็นเงิน 12,400 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6304/000061 24 ม.ค. 63
9 โทรทัศน์ 30,500 30,500 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สิบสำมคอม เสนอรำคำ 30,500 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สิบสำมคอม เป็นเงิน 30,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6304/000061 24 ม.ค. 63
10 ไมโครโฟนผู้ประชุม 97,800 97,800 เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สิบสำมคอม เสนอรำคำ 97,800 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั สิบสำมคอม เป็นเงิน 97,800 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6304/000060 24 ม.ค. 63

 (10)

แบบสรปุผลกำรด ำเนินกำรจดัซ้ือจดัจำ้งในรอบเดอืน ตลุำคม 2562 - มีนำคม 2563 (งบลงทุน) เงนิรำยได้

มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

วันที่  31  เดอืน มีนำคม พ.ศ. 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

คณะวิทยำศำสตร์

คณะวิศวกรรมศำสตร์



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

11 เคร่ืองชั่งดิจติอล 30 Kg 18,400 18,400 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 18,400 บำท ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เป็นเงิน 18,400 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6306/000025 13 มี.ค. 63
12 เคร่ืองชั่งแบบละเอยีด 2 ต ำแหน่ง 19,000 19,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 19,000 บำท ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เป็นเงิน 19,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6306/000025 13 มี.ค. 63
13 เคร่ืองวเิครำะหร์ะบบกำรท ำงำนรถมอเตอร์ไซค์หวัฉีด HONDA 5,800 5,800 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 5,800 บำท ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เป็นเงิน 5,800 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6305/000037 17 ก.พ. 63
14 สวำ่นแท่นเจำะแบบไฟฟ้ำ 18,000 18,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 18,000 บำท ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เป็นเงิน 18,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6305/000037 17 ก.พ. 63
15 บันไดอลูมิเนียม 5 เมตร 6,000 6,000 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 6,000 บำท ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เป็นเงิน 6,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6305/000037 17 ก.พ. 63
16 บันไดอลูมิเนียม 2 เมตร 2,500 2,500 เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 2,500 บำท ร้ำน ป.เป็ดไฟฟ้ำ เป็นเงิน 2,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6305/000037 17 ก.พ. 63
17 ตู้กดน้ ำร้อน-เย็น แบบแยกหวักด 19,140 19,140 เฉพำะเจำะจง บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เสนอรำคำ 19,140 บำท บริษัท ดูโฮม จ ำกดั (มหำชน) เป็นเงิน 19,140 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 13PR6304/000021 7 ม.ค. 63

1 เคร่ืองพิมพ์ชนิดองิค์เจต็ (Multifunction) 15,900               15,900              เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 15,900 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 15,900 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
2 เคร่ืองชวเลข 11,700               11,700              เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำคำ 11,700 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เป็นเงิน 11,700 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
3 เคร่ืองตัดหญ้ำเดินตำมแบบมีถังเกบ็หญ้ำ 28,500               28,500              เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั วำรินอสิำณมอเตอร์ เสนอรำคำ 28,500 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั วำรินอสิำณมอเตอร์ เป็นเงิน  28,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
4 เคร่ืองขยำยเสียง 45,000               45,000              เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำคำ 45,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เป็นเงิน  45,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
5 ไมโครโฟนไร้สำยแบบไมค์ถือคู่ 65,000               65,000              เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำคำ 65,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เป็นเงิน  65,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63

6 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ำยแบบมุมมองคงที่ พร้อมติดต้ัง 143,800             143,800            เฉพำะเจำะจง ร้ำนทูไอที เสนอรำคำ 143,800 บำท ร้ำนทูไอที เป็นเงิน 143,800 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63

7 ตู้เย็น 6.4 คิว แบบ 2 ประตู 16,000               16,000              เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลฯ แสงถำวร อเีล็คโทนิคส์-ไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 16,000 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลฯ แสงถำวร อเีล็คโทนิคส์-ไฟฟ้ำ เป็นเงิน  16,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63

1 ถังน้ ำดีพร้อมอปุกรณ์และค่ำติดต้ัง 17,135               17,131              เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป เป็ด ไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 17,130.70 บำท ร้ำน ป เป็ด ไฟฟ้ำ เป้นเงิน 17,130.70 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 15PO6306/0010 25 มี.ค. 63
2 เคร่ืองปั๊มน้ ำพร้อมติดต้ัง 13,375               13,375              เฉพำะเจำะจง ร้ำน ป เป็ด ไฟฟ้ำ เสนอรำคำ 13,375.00 บำท ร้ำน ป เป็ด ไฟฟ้ำ เป็นเงิน 13,375.00 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ 15PO6306/0010 25 มี.ค. 63

1 แผงกั้นจรำจร 8,100                 8,100                เฉพำะเจำะจง ร้ำนเซฟต้ีเฟร์ิสอบุล เสนอรำคำ 8,100 บำท ร้ำนเซฟต้ีเฟร์ิสอบุล เป็นเงิน 8,100 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
2 พัดลมเพดำน 36 นิ้ว รุ่น lm36 6,990                 6,990                เฉพำะเจำะจง หจก.สิบสำมคอม เสนอรำคำ 6,990 บำท หจก.สิบสำมคอม เป็นเงิน 6,990 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
3 พัดลมติดผนัง 24 นิ้ว mira 17,980               17,980              เฉพำะเจำะจง หจก.สิบสำมคอม เสนอรำคำ 17,980 บำท หจก.สิบสำมคอม เป็นเงิน 17,980 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
4 เคร่ืองกระจำยสัญญำณ 8,100                 8,100                เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 8,100 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 8,100 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
5 เคร่ืองปั๊มน้ ำ 4 แรงม้ำ พร้อมตู้ควบคุม 66,000               66,000              เฉพำะเจำะจง หจก.วำริณอสิำณมอเตอร์ เสนอรำคำ 66,000 บำท หจก.วำริณอสิำณมอเตอร์ เป็นเงิน 66,000 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
6 พัดลมติดเพดำน 16 นิ้ว 14,400               14,400              เฉพำะเจำะจง หจก.สิบสำมคอม เสนอรำคำ 14,400 บำท หจก.สิบสำมคอม เป็นเงิน 14,400 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
7 เคร่ืองส ำรองไฟ 44,000               44,000              เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 44,000 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 44,000 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
8 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Note book 59,970               59,970              เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 59,970 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 59,970 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
9 เคร่ืองปรับอำกำศ 64,000               64,000              เฉพำะเจำะจง ร้ำนวฒันำแอร์ เสนอรำคำ 64,000 บำท ร้ำนวฒันำแอร์ เป็นเงิน 64,000 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
10 เคำร์เตอร์บริกำรกลำง 22,840               22,840              เฉพำะเจำะจง บ.ต้ังซุ่นเส่ง เสนอรำคำ 22,840 บำท บ.ต้ังซุ่นเส่ง เป็นเงิน 22,840 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
11 ชุดเกำ้อี้สตูล (เกำ้อี้สตูล 2+โต๊ะกลำง 1) 22,500               22,500              เฉพำะเจำะจง บ.ต้ังซุ่นเส่ง เสนอรำคำ 22,500 บำท บ.ต้ังซุ่นเส่ง เป็นเงิน 22,500 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
12 เกำ้อี้สตูลเด่ียว 12,180               12,180              เฉพำะเจำะจง บ.ต้ังซุ่นเส่ง เสนอรำคำ 12,180 บำท บ.ต้ังซุ่นเส่ง เป็นเงิน 12,180 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
13 ชุดโซฟำ 4 ที่นั่ง พร้อมโต๊ะกลำง 26,400               26,400              เฉพำะเจำะจง บ.ต้ังซุ่นเส่ง เสนอรำคำ 26,400 บำท บ.ต้ังซุ่นเส่ง เป็นเงิน 26,400 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
14 ชุดโซฟำสตูลพร้อมโต๊ะกลำง 30,140               30,140              เฉพำะเจำะจง บ.ต้ังซุ่นเส่ง เสนอรำคำ 30,140 บำท บ.ต้ังซุ่นเส่ง เป็นเงิน 30,140 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
15 กระดำนไวท์บอร์ดกระจก 16,000               16,000              เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักดำ รีโนเวท เสนอรำคำ 16,000 บำท ร้ำนศักดำ รีโนเวท เป็นเงิน 16,000 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
16 จอมอนิเตอร์ 19,400               19,400              เฉพำะเจำะจง หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 19,400 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เป็นเงิน 19,400 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
17 กระดำนไวท์บอร์ดกระจก 29,000               29,000              เฉพำะเจำะจง ร้ำนศักดำ รีโนเวท เสนอรำคำ 29,000 บำท ร้ำนศักดำ รีโนเวท เป็นเงิน 29,000 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63
18 โปรแกรมทดสอบ MOS 330,000             330,000            เฉพำะเจำะจง บ.เออำร์ไอที จ ำกดั เสนอรำคำ 330,000 บำท บ.เออำร์ไอที จ ำกดั เป็นเงิน 330,000 บำท เง่ือนคุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ  - 30 มี.ค. 63

1 เล่ือยยนต์ตัดแต่งกิ่งไม้ 4,575                 4,575                เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นจ ำกดั วำรินอสิำณมอเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ)่ เสนอรำคำ 4,575 บำท หำ้งหุ้นจ ำกดั วำรินอสิำณมอเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ)่ เป็นเงิน 4,575 บำท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 25PR6304/000001 13 ม.ค. 63
2 เคร่ืองตัดหญ้ำแบบสะพำยหลัง/ไหล่ 8,620                 8,620                เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นจ ำกดั วำรินอสิำณมอเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ)่ เสนอรำคำ 8,620 บำท หำ้งหุ้นจ ำกดั วำรินอสิำณมอเตอร์ (ส ำนักงำนใหญ)่ เป็นเงิน 8,620 บำท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 25PR6304/000000 13 ม.ค. 63
3 บอร์ดไม้ 1,175                 1,175                เฉพำะเจำะจง หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลเซ็นทรัลสปอร์ต (ส ำนักงำนใหญ)่ เสนอรำคำ 1,175 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลเซ็นทรัลสปอร์ต (ส ำนักงำนใหญ)่ เป็นเงิน 1,175 บำท คุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 25PR6301/000037 27 ม.ค. 63

1 จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป 680,000             680,000            e-Bidding 1.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 623,830 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ รำคำจดัซ้ือ 623,830 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด ม.อบ.(พศ.)01/2563 17 มี.ค. 63
2.หจก.ลักกี้เคร่ืองเขียน เสนอรำคำ 636,580 บำท
3.บริษัท ที.ที.คอม เสนอรำคำ 645,660 บำท
4.บริษัท ไอที เทคโนโลยี แอนด์ ซัพพลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 660,000 บำท

2 จดัซ้ือระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดต้ัง 200,000             200,000            เฉพำะเจำะจง 1.หจก.บูลเน็ต ซีซีทีว ีเสนอรำคำ 198,900 บำท หจก.บูลเน็ต ซีซีทีว ีรำคำจดัซ้ือ 198,900 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด ม.อบ.(พศ.)09/2563 18 มี.ค. 63
2.ร้ำน พีพี โซลูชั่น เสนอรำคำ 199,900 บำท
3. พีพี เซอร์วสิ เสนอรำคำ 200,900 บำท

3 จดัซ้ือระบบบันทึกกำรบรรยำยหอ้งเรียน 200,000             200,000            เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จ ำกดั เสนอรำคำ 200,000 บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 200,000 คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ม.อบ.(พศ.)10/2563 19 มี.ค. 63

คณะเภสัชศำสตร์

คณะบรหิำรศำสตร์

คณะพยำบำลศำสตร์

วิทยำลัยแพทยศำสตรแ์ละกำรสำธำรณสุข

คณะศิลปศำสตร์



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

2.บริษัท ยูนิฟำยด์ โซลูชั่น จ ำกดั เสนอรำคำ 210,000 บำท
3. D Service Consulting Co., ltd เสนอรำคำ 214,000 บำท

4 จดัซ้ือชุดอปุกรณ์ส ำหรับตรวจวดัระดับสำยตำ 39,900               39,900              เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แกรนดีอนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั เสนอรำคำ 39,900 บำท บริษัท แกรนดีอนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 39,900 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ม.อบ.(พศ.)08/2563 16 มี.ค. 63
2.บริษัท อนิโนเทค เซอร์จคิอล จ ำกดั เสนอรำคำ 55,000 บำท
3.บริษัท ไอดีเวลล์ จ ำกดั เสนอรำคำ 59,000 บำท

5 จดัซ้ือกล้องบันทึกภำพวดีีโอ 99,000               99,000              เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท สตำร์คำทส์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั เสนอรำคำ 99,000 บำท บริษัท สตำร์คำทส์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั เสนอจดัซ้ือ 99,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ม.อบ.(พศ.)11/2563 23 มี.ค. 63
2. บริษัท ไฮบริด เทคโนโลยี จ ำกดั เสนอรำคำ 99,900 บำท
3. บริษัท ย.ูเอวไีอที จ ำกดั เสนอรำคำ 99,600 บำท

6 จดัซ้ือเคร่ืองตัดหญ้ำชนิดสะพำยข้ำง 8,500                 8,500                เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส เอส วำริน เทรดด้ิง จ ำกดั  เสนอรำคำ 8,500 บำท บริษัท เอส เอส วำริน เทรดด้ิง จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 8,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)10/2563 20 พ.ย. 62
7 จดัซ้ือเคร่ืองขัดพื้น 30,000               30,000              เฉพำะเจำะจง บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 29,500 บำท บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลำย จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 29,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)7/2563 12 พ.ย. 62
8 จดัซ้ือเคร่ืองดูดฝุ่น 10,000               10,000              เฉพำะเจำะจง บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลำย จ ำกดั เสนอรำคำ 9,800 บำท บริษัท เจนเทรดด้ิง เรียล ซัพพลำย จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 9,800 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)20/2563 9 ม.ค. 63
9 จดัซ้ือชุดออดสัญญำณไฟฟ้ำ 40,000               40,000              เฉพำะเจำะจง บริษัท อ ำพัน เทคโนโลยี่ จ ำกดั เสนอรำคำ 35,845 บำท บริษัท อ ำพัน เทคโนโลยี่ จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 35,845 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)14/2563 4 ธ.ค. 62
10 จดัซ้ือตู้ลงทะเบียนอตัโนมัติ 154,069             154,069            เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอกเทค เทรดด้ิง จ ำกดั เสนอรำคำ 154,069.30 บำท บริษัท บำงกอกเทค เทรดด้ิง จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 154,069.30 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)15/2563 25 ธ.ค. 62
11 จดัซ้ือเคร่ืองวดักระแสไฟฟ้ำแบบดิจติอล 32,100               32,100              เฉพำะเจำะจง บริษัท ไฟฟ้ำพัฒนำ จ ำกดั เสนอรำคำ 32,100 บำท บริษัท ไฟฟ้ำพัฒนำ จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 32,100 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)21/2563 10 ม.ค. 63
12 จดัซ้ือวทิยุส่ือสำรพร้อมอปุกรณ์ 98,520               98,520              เฉพำะเจำะจง บริษัท อลัติเมท ไลฟ์ซัพพอร์ท จ ำกดั เสนอรำคำ 98,500 บำท บริษัท อลัติเมท ไลฟ์ซัพพอร์ท จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 98,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)16/2563 25 ธ.ค. 62
13 เคร่ืองดูดควำมชื้น 95,144               95,144              เฉพำะเจำะจง บริษัท ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จ ำกดั เสนอรำคำ 95,144.40 บำท บริษัท ยีอ ีเมดิคอล ซิสเต็ม(ประเทศไทย) จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 95,144.40 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)27/2563 17 ก.พ. 63
14 จดัซ้ือม่ำนปรับแสง จ ำนวน 1 ชุด 300,700             300,700            เฉพำะเจำะจง บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกดั เสนอรำคำ 300,267 บำท บริษัท อนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 300,267 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด OPD(พศ.)26/2563 12 ก.พ. 63
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)

1 เกำ้อี้เลคเชอร์ 3 ที่นั่ง จ ำนวน 54 ชุด และ 4 ที่นั่ง 1,026,000           1,167,138          e-bidding บริษัท ไฟเบอร์ริส จ ำกดั เสนอรำคำ 1,026,000.00 บำท บริษัท ไฟเบอร์ริส จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 1,026,000.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องและรำคำไม่เกนิวงเงินงบประมำณ ม.อบ.(นต)01/2562 21 ก.พ. 62
2 เคร่ืองปร้ินเตอร์องิค์เจท็สี 6,300                 6,300                เฉพำะเจำะจง 1.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ เสนอรำคำ 6,300.00 บำท หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ รำคำจดัซ้ือ 6,300.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 21PO6302/000001 2 ธ.ค. 62

2.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั ไอคิว (2018) เสนอรำคำ 6,490.00 บำท
3.บริษัท อบุลไอทีคอม จ ำกดั เสนอรำคำ 6,590.00 บำท

3 คอมพิวเตอร์ Tablet 60,000               60,000              เฉพำะเจำะจง 1.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ เสนอรำคำ 60,000.00 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ รำคำจดัซ้ือ 60,000.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 21PO6302/000001 2 ธ.ค. 62
2.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั ไอคิว (2018) เสนอรำคำ 65,700.00 บำท
3.บริษัท อบุลไอทีคอม จ ำกดั เสนอรำคำ 64,500.00 บำท

4 คอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ all in one 143,920             143,920            เฉพำะเจำะจง 1.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ เสนอรำคำ 143,920.00 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ รำคำจดัซ้ือ 143,920.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 21PO6302/000001 2 ธ.ค. 62
2.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั ไอคิว (2018) เสนอรำคำ 152,000.00 บำท
3.บริษัท อบุลไอทีคอม จ ำกดั เสนอรำคำ 148,000.00 บำท

5 คอมพิวเตอร์พกพำ 35,980               35,980              เฉพำะเจำะจง 1.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ เสนอรำคำ 35,980.00 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ รำคำจดัซ้ือ 35,980.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 21PO6302/000001 2 ธ.ค. 62
2.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั ไอคิว (2018) เสนอรำคำ 37,980.00 บำท
3.บริษัท อบุลไอทีคอม จ ำกดั เสนอรำคำ 37,800.00 บำท

6 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ 42,900               42,900              เฉพำะเจำะจง 1.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ เสนอรำคำ 42,900.00 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ รำคำจดัซ้ือ 42,900.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 21PO6302/000001 2 ธ.ค. 62
2.หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั ไอคิว (2018) เสนอรำคำ 45,900.00 บำท
3.บริษัท อบุลไอทีคอม จ ำกดั เสนอรำคำ 44,900.00 บำท

7 ชั้นวำงหนังสือรำงเล่ือนอเนกประสงค์ 138,000             138,000            เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั เสนอรำคำ 138,000.00 บำท บริษัท ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั รำคำจดัซ้ือ 138,000.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 21PO6304/000001 22 ม.ค. 63
2.ร้ำนสมบูรณ์เซอร์วสิ เสนอรำคำ 149,500.00 บำท
3.ร้ำนพลูโต เสนอรำคำ 151,800.00 บำท

8 จอรับภำพ 200 นิ้ว ชนิดมีมอเตอร์พร้อมติดต้ัง 28,000               28,000              เฉพำะเจำะจง หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ เสนอรำคำ 28,000.00 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั อบุลคอมเวลิด์ รำคำจดัซ้ือ 28,000.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด  - 30 มี.ค. 63
9 จอ LED 65 นิ้ว พร้อมขำแขวน/ขำต้ัง 54,430               54,430              เฉพำะเจำะจง หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั เรืองรังษี เสนอรำคำ 54,430.00 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เรืองรังษี รำคำจดัซ้ือ 54,430.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด  - 30 มี.ค. 63
10 กล้องดิจติอล 9,900                 9,900                เฉพำะเจำะจง หำ้งหน้ส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำคำ 9,900.00 บำท หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั ล้ ำฟ้ำ โอเอ แอนด์ สเตชั่นเนอร่ี รำคำจดัซ้ือ 9,900.00 บำท คุณสมบัติเฉพำะครุภณัฑ์ถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด  - 30 มี.ค. 63

1 สมำร์ททีวี 50,000               44,500              เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำ หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ : รำคำที่เสนอ 44,500 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ : รำคำที่ตกลงซ้ือ 44,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 91PR6304/0003 21 ม.ค. 63
2 สวำ่น 2,500                 1,500                เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำ บริษัท ดูโฮม จ ำกดั : รำคำที่เสนอ 1,500 บำท บริษัท ดูโฮม จ ำกดั : รำคำที่ตกลงซ้ือ 1,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 91PR6304/0004 13 ม.ค. 63
3 โปรแกรมป้องกนัไวรัส 500,000             500,000            เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำ บริษัท เทคโนโลยีอนิฟรำสตรัคเจอร์ จ ำกดั : รำคำที่เสนอ 500,000 บำท บริษัท เทคโนโลยีอนิฟรำสตรัคเจอร์ จ ำกดั : รำคำที่ตกลงซ้ือ 500,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด ม.อบ.(สค.)ร 04/2563 2 มี.ค. 63
4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำ 42,900               42,900              เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำ หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ : รำคำที่เสนอ 42,900 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ : รำคำที่ตกลงซ้ือ 42,900 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 91PR6301/0017 28 พ.ย. 62
5 ชุดควบคุมอปุกรณ์กระจำยสัญญำณ AP Controller 500,000             489,000            e-Bidding 1.บริษัท เทคโนโลยีอนิฟรำสตรัคเจอร์ จ ำกดั : รำคำที่เสนอ 489,000 บำท บริษัท เทคโนโลยีอนิฟรำสตรัคเจอร์ จ ำกดั : รำคำที่ตกลงซ้ือ 489,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด ม.อบ.(สค.)ร 02/2563 24 ก.พ. 63

2.บริษัท เน็ตแคร์ โซลูชั่น จ ำกดั : รำคำที่เสนอ 500,000 บำท
6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพำ 58,000               56,900              เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำ หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ : รำคำที่เสนอ 56,900 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ : รำคำที่ตกลงซ้ือ 56,900 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 91PR6303/0003 16 ธ.ค. 62
7 เคร่ืองลงเวลำปฏบิัติงำน 90,000               80,000              เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำ หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ : รำคำที่เสนอ 80,000 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ฯ : รำคำที่ตกลงซ้ือ 80,000 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 91PR6303/0002 16 ธ.ค. 62
8 ระบบสนับสนุนกำรบริหำรมหำวทิยำลัยดิจทิัล 244,000             242,569            เฉพำะเจำะจง ผู้เสนอรำคำ บ.มัลติมีเดียเทคโนโลยี่ จ ำกดั : รำคำที่เสนอ 242,569 บำท บริษัท มัลติมีเดียเทคโนโลยี่ จ ำกดั : รำคำที่ตกลงซ้ือ 242,569 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด ม.อบ.(สค.)ร 01/2563 20 ม.ค. 63

1 เคร่ืองเล่น DVD 9,000                 4,200                เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท อบุลสำยฟ้ำ จ ำกดั เสนอรำคำ 4,200 บำท บริษัท อบุลสำยฟ้ำ จ ำกดั เป้นเงิน 4,200 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 90RE6304/001 6 ม.ค. 63
2.หจก.ล้ ำฟ้ำ โอเอ สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำคำ 6,300 บำท

2 SMART TV 52,000               43,960              เฉพำะเจำะจง 1.บริษัทอนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกดั เสนอรำคำ 43,960 บำท บริษัทอนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกดั เป้นเงิน 43,960 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 90RE6303/033 2 ม.ค. 63

คณะนิตศิำสตร์
 (10)

ส ำนักคอมพิวเตอรแ์ละเครอืข่ำย

ส ำนักวิทยบรกิำร



ล ำดบัที่ งำนที่จดัซ้ือหรอืจดัจำ้ง วงเงนิที่จดัซ้ือ รำคำกลำง วิธีซ้ือหรอืจำ้ง รำยชื่อผู้เสนอรำคำ ผู้ไดร้บักำรคัดเลือกและรำคำ เหตผุลที่คัดเลือก

หรอืจดัจำ้ง (บำท) (บำท) และรำคำที่เสนอ ที่ตกลงซ้ือหรอืจำ้ง โดยสรปุ
(2) (3) (4)  (5)  (6)  (7)  (8)  (9)  (10)

เลขที่และวันที่ของสัญญำ

หรอืข้อตกลงในกำรซ้ือหรอืจำ้ง

2.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 51,600 บำท
3.หจก.ล้ ำฟ้ำ โอเอ สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำคำ 48,400 บำท  

3 เคร่ืองฉำยภำพโปรเจคเตอร์ 30,000               28,400              เฉพำะเจำะจง 1.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 29,500 บำท หจก.ล้ ำฟ้ำ โอเอ สเตชั่นเนอร่ี เป้นเงิน 28,400 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 90RE6303/034 6 ม.ค. 63
2.หจก.ล้ ำฟ้ำ โอเอ สเตชั่นเนอร่ี เสนอรำคำ 28,400 บำท
3.บริษัท ซี.ซี.คอมพิวเตอร์ ซิสเต็ม จ ำกดั เสนอรำคำ 28,700 บำท

4 อปุกรณ์ถ่ำยภำพ (ชุดไฟสตูดิโอ) 36,000               35,940              เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เวลิด์คำเมร่ำ กรุ๊ป จ ำกดั เสนอรำคำ 35,940 บำท บริษัท เวลิด์คำเมร่ำ กรุ๊ป จ ำกดั เป้นเงิน 35,940 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 90RE6304/023 5 มี.ค. 63
2.บริษัท สตำร์คำสท์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั เสนอรำคำ 36,000 บำท
3.บริษัท ย.ูเอวไีอที จ ำกดั เสนอรำคำ 38,700 บำท

5 เคร่ืองอำ่นคิวอำร์โค้ด 4,500                 4,500                เฉพำะเจำะจง 1.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 4,500 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เป้นเงิน 4,500 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 90RE6303/023 18 ธ.ค. 62
2.บริษัท เรียล เอก็ซิส จ ำกดั เสนอรำคำ 5,900 บำท

6 เคร่ืองอำ่นบำร์โค้ด 24,500               23,730              เฉพำะเจำะจง 1.หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เสนอรำคำ 23,730 บำท หจก.อบุลคอมพิวเตอร์ แอนด์ เทเลคอมเซอร์วสิ เป้นเงิน 23,730 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 90RE6303/023 18 ธ.ค. 62
2.บริษัท ริบบอน(ไทยแลนด์) จ ำกดั เสนอรำคำ 39,697 บำท
3.บริษัท เรียล เอก็ซิส จ ำกดั เสนอรำคำ 41,300 บำท

7 เกำ้อี้ท ำงำน 34,000               31,470              เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั เสนอรำคำ 31,470 บำท บริษัท ต้ังซุ่นเส่งเฟอร์นิเจอร์ จ ำกดั เป้นเงิน 31,470 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด 90PR6305/018 28 ก.พ. 63
2.บริษัทอนิเด็กซ์ ลิฟวิง่มอลล์ จ ำกดั เสนอรำคำ 34,320 บำท
3.บริษัท ดูโฮม จ ำกดั เสนอรำคำ 37,747 บำท

8 จำ้งเหมำปรับปรุงหลังคำอำคำรข้อมูลท้องถิ่น 1,900,000           1,900,000          e-bidding 1.หจก.สวทีโฮม บิ้วด์ เสนอรำคำ 1,478,900 บำท หจก.สวทีโฮม บิ้วด์ เป้นเงิน 1,478,900 บำท คุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และเป็นผู้ที่เสนอรำคำต่ ำสุด มอบ.(สบ.)01/2563 19 ก.พ. 63
2.หจก.ทรัพย์ธนำกรณ์ วศิวกรรม เสนอรำคำ 1,900,000 บำท
3.หจก.สุริยำขนส่งอบุล เสนอรำคำ 1,877,000 บำท
4.หจก.กจิศิริวฒิุ เสนอรำคำ 1,897,000 บำท
5.หจก.อบุลแหลมทองกอ่สร้ำง เสนอรำคำ 1,810,446 บำท
6.หจก.ณภทัรจดัใหก้ำรโยธำ เสนอรำคำ 1,700,000 บำท
7.บริษัท วลีภสักำ้วหน้ำวสัดุ จ ำกดั เสนอรำคำ 1,780,000 บำท


