
สรปุผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน มกราคม พ.ศ. 2561  
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

วันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561 
(รายการคาครุภัณฑ) 

 
ลําดับ

ที่ 
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง วงเงินทีจ่ะซือ้/

จาง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง รายชื่อผูเสนอราคาและ
ราคาที่เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

เหตผุลที่
คัดเลือกโดย

สรปุ 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรอื

ขอตกลงในการซื้อ/
จาง 

1. ชุดเตรียมปฏบิัติการทาง
ชีววิทยา ตําบลเกาะแกว 

อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด 

994,000 995,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติ
ฟก โปรดกัส จํากัด 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติ
ฟก โปรดกัส จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ14/2561 
7 ธันวาคม 60 

2. เครื่องคอมพิวเตอรสําหรบังาน
ประมวลผลแบบที่1 ตําบลเกาะ

แกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

666,500 682,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.หางหุนสวนจํากัด ทีปกร 
2014 
2.หางหุนสวนจํากัด เฟรส 
เอ็ดดูเคชั่น 
3.บริษัท ไอที ทเูดย จํากัด 
 

บริษัท ไอทีทเูดย จํากัด เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ04/2561 
13 พฤศจิกายน 60 

3. เครื่องวัดคลื่นความถี่ 
spectrum analyzer ตําบล

เกาะแกว อําภอเสลภูมิ จงัหวัด
รอยเอ็ด 

987,000 995,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท อาร.เอส. 
เพาเวอร เทคโนโลยี่ส 
จํากัด 
2.บริษัท แพน ไดแด็กติก 
จํากัด 

บริษัท แพน ไดแด็กติก 
จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ05/2561 
16 พฤศจิกายน 60 

4. ชุดตูอบทางชีววิทยา ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัด

รอยเอ็ด 

830,000 850,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท เดอะไซเอนซ 
แอนด เอ็ดดูเคช่ันแนล 
จํากัด 

บริษัท เดอะไซเอนซ 
แอนด เอ็ดดูเคช่ันแนล 
จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ06/2561 
5 พฤศจิกายน 60 



2.โปรออพติค 
3.บริษัท เคเอสพี อีสาน 
จํากัด 

5. ชุดประกอบหองเตรียมการสอน
และงานวิจัย ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด 

595,000 600,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท เดอะไซเอนซ 
แอนด เอ็ดดูเคช่ันแนล 
จํากัด 

2.โปรออพติค 

บริษัท เดอะไซเอนซ 
แอนด เอ็ดดูเคช่ันแนล 
จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ09/2561 
15 พฤศจิกายน 60 

6. ชุดครุภัณฑหองปฏิบัตกิารทาง
วิทยาศาสตร ปฏิบัติการทาง
สัตวศาสตร ตําบลเกาะแกว 

อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด 

988,000 995,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท เดอะไซเอนซ 
แอนด เอ็ดดูเคช่ันแนล 
จํากัด 

2.บริษัท นิวแลบ 
เทคโนโลยี จํากัด 

บริษัท เดอะไซเอนซ 
แอนด เอ็ดดูเคช่ันแนล 
จํากัด 

 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ07/2561 
15 พฤศจิกายน 60 

7. กลองโทรทัศนชนิดผสม   
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด 

898,800 900,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท เมเจอร ไซแอนติ
ฟก โปรดกัส จํากัด 
2.นางสาว สุพรรณษา 
พัฒนพินิจกุล 
 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติ
ฟก โปรดกัส จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ10/2560 
23 พฤศจิกายน 60 

8. ชุดครุภัณฑหองปฏิบัตกิารทาง
วิทยาศาสตร ปฏิบัติการทาง
ฟสิกส ตําบลเกาะแกว อําเภอ

เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

988,000 995,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท เดอะไซเอนซ 
แอนด เอ็ดดูเคช่ันแนล 
จํากัด 
2.บริษัท นิวแลบ 
เทคโนโลยี จํากัด 

บริษัท เดอะไซเอนซ 
แอนด เอ็ดดูเคช่ันแนล 
จํากัด 
 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ08/2561 
15 พฤศจิกายน 60 

9. ชุดประชุมระบบดิจิตอล ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอยเอ็ด 

680,000 691,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท สตารคาสท คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
2.บริษัท ยู.เอวีไอที จํากัด 
 

บริษัท สตารคาสท คอร
ปอเรชั่น จํากัด 
 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ02/2561 
6 พฤศจิกายน 60 



10. ชุดแปรรูปเนื้อสัตว และ
ผลิตภัณฑ ตําบลเกาะแกว 

อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด 

1,920,650 1,950,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท เมเจอร ไซแอนติ
ฟก โปรดกัส จํากัด 
2.บริษัท ไทย ท็อป       
โกลบอล จํากัด 
3.หางหุนสวนจํากัด ดี
ทรัพยรุงเรืองรอยเอ็ด 

บริษัท ไทย ท็อป       
โกลบอล จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ03/2561 
10 พฤศจิกายน 60 

11. เครื่องถายเอกสารประจํา
สํานักงาน ตําบลเกาะแกว 

อําเภอเสลภูมิ จงัหวัดรอยเอ็ด   

575,000 600,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

1.บริษัท ซสิเตอร แอค 
จํากัด 
2.หางหุนสวนจํากัด เฟรส 
เอ็ดดูเคชั่น 
3.บริษัท ไอที ทเูดย จํากัด 

บริษัท ไอที ทูเดย จํากัด เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ01/2561 
25 ตุลาคม 60 

12. ชุดปฏิบัติการทางนิเทศศาสตร
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 

จังหวัดรอยเอ็ด    

986,000 991,800 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

60107072045 บริษัท ไอ-แซฟ คอร
ปอเรชั่น จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ11/2561 
30 พฤศจิกายน 60 

13. โตะพับอเนกประสงค ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภูมิ     

จังหวัดรอยเอ็ด    

490,000 750,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

60107118508 บริษัท พลจักรอินเตอร
เทรด จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ13/2561 
1 ธันวาคม 60 

14. เกาอี้ขาเหลก็บุนวม ตําบลเกาะ
แกว อําเภอเสลภูมิ               

จังหวัดรอยเอ็ด    

429,000 600,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

60107125373 บริษัท พลจักรอินเตอร
เทรด จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ12/2561 
1 ธันวาคม 60 

15. อุปกณและเครื่องมือสําหรับ
หองปฏิบัติการกายวิภาค

ศาสตรและสรีรวิทยา ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภูมิ  

จังหวัดรอยเอ็ด    
 

1,800,000 1,880,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

60107076930 บริษัท เอส.เค.เพาเวอร
เอเบิล จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
รายต่ําสุด 

สญ15/2561 
12 ธันวาคม 60 



16 ชุดสกัดสารละลายดวยระบบ
ลดความดันพรอมอุปกรณกลั่น

น้ําบรสิุทธิ์ ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภู จังหวัดรอยเอ็ด 

698,000 700,000 ประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส 
(e-bidding) 

60107081255 บริษัท กิตตสิิทธิ์เอ็น
เตอรไพรส จํากัด 

เปนผูเสนอราคา
ต่ําสุด 

สญ16/2561 
20 ธันวาคม 60 

         
         
         

 
ขอมูล ณ วันที่ 11 มกราคม 2561 


