
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560  
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

วันที่ 12เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
(รายการคาครุภัณฑ) 

 
ลําดับ

ที่ 

 
งานที่จัดซื้อ/จัดจาง 

 
วงเงินท่ีจะซื้อ/

จาง 

 
ราคากลาง 

 
วิธีซื้อ/จาง 

 
รายชื่อผูเสนอราคา
และราคาที่เสนอ 

 
ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง 

 
เหตุผลที่

คัดเลือกโดย
สรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือ

ขอตกลงในการ
ซื้อ/จาง 

1 กลองสองทางไกล2ตา    
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด 

58,000 58,000   
เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท เอาทดอรวิชั่น 

จํากัด 

 
บริษัท เอาทดอรวิชั่น 

จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

001/2560 
 24 พ.ย. 2560 

2 กลองโปรสตาฟ 5 ไฟลสโคป 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ
จังหวัดรอยเอ็ด 

50,900 50,900  
เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท เอาทดอรวิชั่น 

จํากัด 

 
บริษัท เอาทดอรวิชั่น 

จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

002/2560 
 24 พ.ย. 2560 

3 ชุดสถานีตรวจวัดและบันทึก
ขอมูลสภาพอากาศแบบ
อัตโนมัติ ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 350,000  
เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท ไทยวิคตอรี่ 

จํากัด 

 
บริษัท ไทยวิคตอรี่ 

จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

003/2560 
 4 ธ.ค. 2560 

4 อากาศยานไรคนขับเพื่อการ
ถายภาพถายทางอากาศ 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

150,000 150,000  
เฉพาะเจาะจง 

 
รานตูนโอเชี่ยน 

 
รานตูนโอเชี่ยน 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

004/2560 
 4 ธ.ค. 2560 

5 ชุดอุปกรณการเรียนรู
กระบวนการพื้นฐาน
ประติมากรรมนูนต่ําและนูนสูง 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 

 
336,000 

 
336,000 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
บริษัท ไอทีทูเดยจํากัด 

 
บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

005/2560 
 24 พ.ย. 2560 



จังหวัดรอยเอ็ด 
6 ชุดอุปกรณการสอนปฏิบัติ

ภาพพิมพสรางสรรค     
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
480,000 

 
480,000 

 
เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด    
ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ 

แอนด สตีลเวิรค 

หางหุนสวนจํากัด      
ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ 

แอนด สตีลเวิรค 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

006/2560 
 24 พ.ย. 2560 

7 ขาหยั่งเหล็กวาดรูป      
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

350,000 350,000  
เฉพาะเจาะจง 

หางหุนสวนจํากัด    
ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ 
แอนด สตีลเวิรค 

หางหุนสวนจํากัด      
ดี.พี.เค. แมชชีนเนอรี่ 
แอนด สตีลเวิรค 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

 007/2560 
 24 พ.ย. 2560 

8 ชุดหุนปูน ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง ราน ส.วิทยา ราน ส.วิทยา เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

0082560 
 24 พ.ย. 2560 

9 เปยโนไฟฟา ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

292,500 292,500 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี้อินเตอร 
มิวสิค จํากัด 

บริษัท ลัคกี้อินเตอร  
มิวสิค จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

009/2560 
 4 ธ.ค. 2560 

10 อัพไรทเปยโน ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

470,000 477,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี้อินเตอร 
มิวสิค จํากัด 

บริษัท ลัคกี้อินเตอร  
มิวสิค จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

010/2560 
 4 ธ.ค. 2560 

11 คอนจูนสายเปยโน        
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 
 

15,000 15,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี้อินเตอร 
มิวสิค จํากัด 

บริษัท ลัคกี้อินเตอร  
มิวสิค จํากัด 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

 011/2560 
 4 ธ.ค. 2560 

12 ฆองวงเล็กแกะสลักปดทอง  
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
39,500 

 
40,000 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
รานสมชัยการดนตรี 

 
รานสมชัยการดนตรี 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

012/2560 
 24 พ.ย. 2560 

13 ฆองวงใหญแกะสลักปดทอง 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

 
47,500 

 
48,000 

 
เฉพาะเจาะจง 

 
รานสมชัยการดนตรี 

 
รานสมชัยการดนตรี 

เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

 013/2560 
 24 พ.ย. 2560 

14 ฆองวงใหญ ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

27,000 28,000 เฉพาะเจาะจง รานสมชัยการดนตรี รานสมชัยการดนตรี เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

014/2560 
 24 พ.ย. 2560 



15 ระนาดเอก ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

19,000 20,000 เฉพาะเจาะจง รานสมชัยการดนตรี รานสมชัยการดนตรี เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

015/2560 
 24 พ.ย. 2560 

16 ระนาดเอกแกะสลักปดทอง 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

39,500 40,000 เฉพาะเจาะจง รานสมชัยการดนตรี รานสมชัยการดนตรี เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

016/2560 
 24 พ.ย. 2560 

17 ระนาดเอกเหล็ก           
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

39,500 40,000 เฉพาะเจาะจง รานสมชัยการดนตรี รานสมชัยการดนตรี เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

017/2560 
 24 พ.ย. 2560 

18 ระนาดทุมแกะสลักปดทอง  
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

39,500 40,000 เฉพาะเจาะจง รานสมชัยการดนตรี รานสมชัยการดนตรี เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

018/2560 
 24 พ.ย. 2560 

19 ระนาดทุมเหล็ก             
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

39,500 40,000 เฉพาะเจาะจง รานสมชัยการดนตรี รานสมชัยการดนตรี เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

 019/2560 
 24 พ.ย. 2560 

20 วงอังกะลุง 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

19,000 20,000 เฉพาะเจาะจง รานสมชัยการดนตรี รานสมชัยการดนตรี เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

020/2560 
 24 พ.ย. 2560 

21 ขิม ตําบลเกาะแกว           
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

55,000 60,000 เฉพาะเจาะจง รานกุลวีรไทย รานกุลวีรไทย เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

021/2560 
 24 พ.ย. 2560 

22 จะเข ตําบลเกาะแกว         
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

75,000 75,000 เฉพาะเจาะจง รานกุลวีรไทย รานกุลวีรไทย เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

022/2560 
 24 พ.ย. 2560 

23 ซอดวง ตําบลเกาะแกว         
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

36,500 40,000 เฉพาะเจาะจง รานกุลวีรไทย รานกุลวีรไทย เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

023/2560 
 24 พ.ย. 2560 

24 ซออู ตําบลเกาะแกว         
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

49,000 50,000 เฉพาะเจาะจง รานกุลวีรไทย รานกุลวีรไทย เปนผูเสนอ
ราคาต่ําสุด 

024/2560 
 24 พ.ย. 2560 

 


