
สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

วันที่ 13 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 
(รายการคาครุภัณฑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส) 

 
ลําดับ

ที ่
งานที่จัดซ้ือ/จัดจาง วงเงินที่จะซื้อ/

จาง 
(บาท) 

ราคากลาง 
(บาท) 

วิธีซื้อ/จาง รายช่ือผูเสนอราคาและราคาที่
เสนอ 

ผูไดรับการคัดเลือกและ
ราคาท่ีตกลงซ้ือ/จาง 

เหตุผลท่ีคัดเลือก
โดยสรุป 

เลขที่และวันที่ของ
สัญญาหรือขอตกลงใน

การซ้ือ/จาง 
1. หุนแขนฝกทักษะการใหสารนํ้า

ทางหลอดเลือดดํา ตําบลเกาะ
แกว อําเภอเสลภูมิ จังหวดั
รอยเอ็ด 

316,440 520,000 e-bidding บริษัท ยไูนเต็ด บีเมค (ไทย)
จํากัด (398,000) 
บี.เค. แพรมารเก็ตต่ิง 
(395,000) 
บริษัท ควอลิไฟดื เทรดดิ้ง จก. 
(486,000) 
ซีทีอาร333 (456,000) 
บริษัท อัพไรท ซิมมูเลช่ัน จก. 
(515,200) 
 

หจก.แกนนครเวิลดเทค 
(ประเทศไทย) 

เสนอราคาต่ําสุด สญ001/2562 
ลว. 16/11/2561 

2. หุนฝกทําคลอด (เด็กมีสาย
สะดือ) ตําบลเกาะแกว อําเภอ
เสลภูมิ จังหวดัรอยเอ็ด 

449,830 520,000 e-bidding บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จํากัด (499,595) 
บริษัท อัพไรท ซิมมูเลช่ัน 
จํากัด (449,830) 
 

บริษัท อัพไรท ซิมมูเลชั่น 
จํากัด 

เสนอราคาต่ําสุด พัสดุ สญ005/2562 
ลว. 04/02/2562 

3. ตูดูดไอสารเคมี ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

595,000 600,000 e-bidding บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด 
เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด 
(595,000) 

บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด 
เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด 

เสนอราคาต่ําสุด สญ003/2562 
ลว.28/11/2561 

4. ชุดการเรียนการสอนเคมี
อินทรีย ตําบลเกาะแกว อําเภอ
เสลภูมิ จังหวดัรอยเอ็ด 

793,000 795,000 e-bidding 
 
 
 
 
 
 

บริษัท พีเอที เอ็นจิเนียร่ิง 
แอนด เซอรวิส จํากัด 
(795,000) 
 
 
บริษัท ทิมส ไซเอนติฟค จํากัด 
(793,000) 
 

บริษัท ทิมส ไซเอนตฟิค 
จํากัด  

เสนอราคาต่ําสุด สญ พัสดุ003/2562 
ลว. 04/01/2562 



5. 
 

เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิสิ
เบิลแบบลําแสงเดี่ยว ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภมูิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

540,000 550,000 e-bidding บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล 
จํากัด (540,000) 
หจก.เอ็น.อาร.เค นารากรณ 
(550,000) 
 

บริษัท ไทย ท็อป โกลบอล 
จํากัด 

เสนอราคาต่ําสุด สญ พัสดุ004/2562 
ลว. 10/01/2562 

6. ชุดปฏิบัติการประมวล
ผลการวิจัยทางธุรกิจ ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภมูิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

739,900 748,000 e-bidding บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด 
(739,900) 
หจก.เฟรส เอ็ดดูเคช่ัน 
(747,900) 
 

บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด เสนอราคาตํ่าสุด สญ 002/2562 
ลว.16/11/2561 

7. ระบบสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารทางการศกึษา ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภมูิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

8,980,000 9,000,000 e-bidding บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด 
(8,980,000) 
บริษัท ซิสเตอร แอค จํากัด 
(8,999,000) 
หจก.เฟรส เอ็ดดูเคช่ัน 
(9,000,000) 

บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด เสนอราคาตํ่าสุด สญ พัสดุ008/2562 
ลว.05/04/2562 

8. ชุดหองเรียน smart classroom 

ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 
 

1,190,000 1,200,000 e-bidding บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด 
(1,190,000) 
บริษัท ซิสเตอร แอค จํากัด 
(1,195,000) 
หจก.เฟรส เอ็ดดูเคช่ัน 
(1,200,000) 

บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด เสนอราคาตํ่าสุด สญ พัสดุ006/2562 
ลว.08/02/2562 

9. ระบบหอง Data Center ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภมูิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

4,985,000 5,000,000 e-bidding บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด 
(4985000) 
บริษัท ซิสเตอร แอค จํากัด 
(5,000,000) 
หจก.เฟรส เอ็ดดูเคช่ัน 
(4,999,000) 

บริษัท ไอทีทูเดย จํากัด เสนอราคาตํ่าสุด สญ พัสดุ 007/2562 
ลว.21/02/2562 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 13 พ.ค. 62 
   
รวมวงเงินท่ีจัดซื้อ  18,933,000 
รวมวงเงินงบประมาณ 18,589,170 
ประหยัดงบประมาณ 343,830 


