
ลําดับ

ที่
งานท่ีจัดซื้อ/จัดจาง  วงเงินที่จะซื้อ/จาง ราคากลาง วิธซ้ืีอ/จาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาท่ี

เสนอ

ผูไดรับการคดัเลือกและ

ราคาที่ตกลงซื้อ/จาง

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดย

สรุป

เลขที่และวันท่ีของสัญญาหรือ

ขอตกลงในการซื้อ/จาง

3.บ.รักษาความปลอดภัย 

เซฟตี้ แอนด เซอรวิส จก.  

ราคาที่เสนอ 2,410,000  บาท

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภฏัรอยเอ็ด

ขอมูล ณ วันท่ี 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

1
จางเหมาบริการทําความสะอาด 

ประจําปงบประมาณ 2562
2,140,000.00     2,310,000.00    e-bidding

1.หจกพ.ีด.ี คลีน แอนด 

เซอรวิส  ราคาที่เสนอ 

2,163,615.36  บาท

บ.รักษาความปลอดภัย 

เซฟตี้ แอนด เซอรวิส จก
เสนอราคารายต่ําสุด

เลขที่สัญญา e-bidding 

01/2562 ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 

2561

2.บ.เอสเค.ซี แมเนจเมนต จก.

 ราคาที่เสนอ 2,299,200  บาท

2
จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

 ประจําปงบประมาณ 2562
     1,674,000.00     1,790,000.00 e-bidding

1.บ.รักษาความปลอดภัย 

ขอนแกนซีเคยีว การด จํากัด  

ราคาที่เสนอ1,674,000   บาท

บ.รักษาความปลอดภัย 

ขอนแกนซีเคยีว การด 

จํากัด

มีผูยื่นขอเสนอเพียง  

รายเดียว

เลขที่สัญญา e-bidding 

02/2561 ลงวันท่ี 29 ตุลาคม 

2561

3

ปรับปรุงหองประชุมอาคารเฉลิมพระ

เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

 ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 1 

รายการ

8,000,000.00     9,800,000 e-bidding

1.บ.รอยเอ็ดแลนด จํากัด 

ราคาที่เสนอ 8,000,000 บาท

บ.รอยเอ็ด แลนด จํากัด เสนอราคารายต่ําสุด

เลขที่สัญญา e-bidding 

03/2562 ลงวันท่ี 21 ธันวาคม

 2561

2.หจก. สุธนากอสราง ราคาที่

เสนอ 8,575,000 บาท

3.บ.รอยเอ็ดคอนแทรคต จํากัด

 ราคาที่เสนอ 8,800,000 บาท



6
ปรับปรุงลานกิจกรรม ต.เกาะแกว   

 อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 1 รายการ
4,040,000.00     4,950,000 e-bidding

2.หจก. สุธนากอสราง ราคาที่

เสนอ 4,040,000 บาท

3.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง ราคาที่เสนอ 

4,280,000 บาท

4

5 บ.รอยเอ็ด แลนด จํากัด
มีผูยื่นขอเสนอเพียง  

รายเดียว

กอสรางบานพักสําหรับบุคลากรชั้น

เดียวแบบแฝด  ต.เกาะแกว           

อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 8 คู

    11,300,000.00    13,216,000.00 e-bidding

ปรับปรุงระบบสองสวางภายใน

มหาวิทยาลัย ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ  

    จ.รอยเอ็ด1 รายการ

2,714,500.00     3,499,000.00    e-bidding

1.หจก.อัมพลกอสราง 2006 

ราคาที่เสนอ2,799,000 บาท

2.บ. พี-เพอรซัน แอนด ซัพ

พลาย จํากัด ราคาที่เสนอ 

2,995,000 บาท

หจก.โฮม แอลอีดี เสนอราคารายต่ําสุด

บ.รอยเอ็ด แลนด จํากัด ราคา

ที่เสนอ 11,300,000 บาท

1. หจก.ดนิสอแสงก่อสร้าง 

ราคาทเีสนอ 3,275,000 บาท

1.บ.รอยเอ็ดแลนด จํากัด 

ราคาที่เสนอ 4,200,000 บาท

4.หางหุนสวนจํากัด กนกนาถ 

 ราคาที่เสนอ 8,965,000 บาท

เลขที่สัญญา e-bidding 

04/2562 ลงวันท่ี 25 ธันวาคม

 2561

3.บ. พอเพียงวิศวกรรม จํากัด 

ราคาที่เสนอ 2,858,000 บาท

4.หจก. โฮม แอลอีดี  ราคาท่ี

เสนอ 2,714,500 บาท

หจก.สุธนากอสราง เสนอราคารายต่ําสุด
เลขที่สัญญา 06/2562 ลงวันท่ี

  4 มกราคม 2562

เลขที่สัญญา e-bidding 

05/2562 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม

 2561



9

ปรับปรุงภมูทิศัน์บริเวณรอบอาคาร

ครุศาสตร์และอาคารปฏิบตักิาร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

3,658,000.00           4,000,000.00 e-bidding หจก.กนกนาถ

1.หจก.ต.ไทยเจริญอุทุมพร

กอสราง ราคาที่เสนอ 

5,470,000 บาท

e-bidding 2.หจก.อัมพลกอสราง 2006 

ราคาที่เสนอ 5,739,000 บาท

3.บ.รอยเอ็ดแลนด จํากัด 

ราคาที่เสนอ 5,860,000 บาท

หจก.ต.ไทยเจริญ

อุทุมพรกอสราง

2.หจก.กนกนาถ ราคาทเีสนอ

 3,658,000 บาท

3.หจก.อัมพลกอสราง 2006 

ราคาที่เสนอ 3,730,000 บาท

เสนอราคารายต่ําสุด
เลขที่สัญญา 07/2562 ลงวันท่ี

  4 มกราคม 2562

8

5,470,000.00     6,875,000

ปรับปรุงถนนและทางสัญจร          

 ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด     

 1 รายการ

7

บ.รอยเอ็ด แลนด จํากัด ราคา

ที่เสนอ 8,500,000 บาท

4,280,000 บาท

เลขที่สัญญา e-bidding 

08/2562 ลงวันท่ี 8 

กุมภาพันธ 2562

กอสรางอาคารปฏิบัติการดนตรีและ

นาฏศิลป ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ      

จ.รอยเอ็ด 1 หลัง
     8,500,000.00     9,000,000.00 e-bidding

1.ร้อยเอ็ดแลนด์ จํากดั ราคา

ทเีสนอ 3,850,000 บาท

เสนอราคารายตําสดุ

เลขทสีญัญา e-bidding 

09/2562 ลงวนัที 6 มิถนุายน

 2562

บ.รอยเอ็ด แลนด จํากัด
มีผูยื่นขอเสนอเพียง  

รายเดียว


