
สรุปการจัดซื้อจัดจาง (รายการครุภัณฑ) ประจําป พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 2 
ฝายพัสดุ กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรอยเอ็ด 

วันที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 
 

ลําดับที่ งานที่จัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จัดซื้อ 
(บาท) 

รายชื่อผูซ้ือซอง รายชื่อผูยื่นซอง ผูที่ไดรับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซื้อ 

1. 
 
 
 
 

ชุดตรวจสอบคุณภาพน้ํานม ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ 
จ.รอยเอ็ด 
 
 

1,983,440 
 
 

 

1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส 
จํากัด 
2. บริษัท พี.เค. เพาเวอร โปรดักส จํากัด 
3. บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยน
เนอรัลซัพพลาล จํากัด 
4. หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 
5. บริษัท เค.เอส.พี ออคตาเทค จํากัด 
6. พี.ที.เอส เอ็นจิเนียริ่ง 
 

1. บริษัท เมเจอรไซแอนติฟก โปร
ดัก จํากัด 

2. บริษัท พี.เค.เพาเวอร โปรดักส 
จํากัด 

3. พี.ที.เอส. เอ็นจิเนียริ่ง 
 
 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟกส 
โปรดักส จํากัด 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 

ชุดทอลองระบบพลังงานแสงอาทิตย ต.เกาะแกว 
อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 
 
 
 
 
 
 

1,920,000 
 
 
 
 
 
 
 

1. บริษัท โนวเลดจ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) 
จํากัด 

2. เอ.ที.เอส. ซิสเต็มส 
3. บริษัท แพน ไดแด็กติก จํากัด 
4. บริษัท ฟลเลอร (ประเทศไทย) จํากัด 
5. หจก. ส พัฒนวิศวการโยธา 

 

1. บริษัท โนวเลดจ อินโฟ ซิสเต็ม 
(2005) จํากัด 

2. เอ.ที.เอส ซิสเต็มส 
3. บริษัท แพนไดแด็กติก จํากัด 
 
 
 

 

บริษัท แพนไดแด็กติก จํากัด 
 
 
 
 
 
 

3. ชุดทดสอบเครื่องมือวัดและการวัดทางไฟฟา ต.เกาะแกว 
อ.เสลภูมิ จ.รอยเอ็ด 

1,492,000 
 

1. บริษัท โนวเลดจ อินโฟ ซิสเต็ม (2005) 
จํากัด 

2. เอ.ที.เอส ซิสเต็มส 
3. บริษัท แพนไดแด็กติก จํากัด 
4. หจก.ส.พัฒนวิศวการโยธา 

 
 

1. บริษัท โนวเลดจ อินโฟ ซิสเต็ม 
(2005) จํากัด 

2. เอ.ที.เอส ซิสเต็มส 
3. บริษัท แพน ไดแด็กติก จํากัด 

บริษัท แพนไดแด็กติก จํากัด 



4. กลองจุลทรรศนชนิด 2 ตา ต.เกาะแกว อ.เสลภูมิ 
จ.รอยเอ็ด 

580,500 1. บริษัท โปรมาสเตอร จํากัด 
2. บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด เอ็ดดูเคชั่น

แนล จํากัด 
3. บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพ

พลาย จํากัด 
4. โปรออพติค 
5. บริษัท เพอรเฟคท ซายน จํากัด 
6. หางหุนสวนจํากัดสายสีแกวสกุล 
7. บริษัท เคเอสพี อีสาน จํากัด 

1. บริษัท โปรมาสเตอร จํากัด 
2. บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด 

เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด 
3. โปรออพติค 

 บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด 
เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด 
 

5. กลองจุลทรรศนฟลูออเรสเซนตชนิด 3 ตา พรอมชุด
ถายทอดสัญญาณ ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัด
รอยเอ็ด 

987,000 1. บริษัท โปรมาสเตอร จํากัด 
2. บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด เอ็ดดูเคชั่น

แนล จํากัด 
3.  บริษัท ยู.พี.มารเก็ตติ้งเยนเนอรัลซัพ

พลาย จํากัด 
4. โปรออพติค 
5. บริษัท เพอรเฟคท ซายน จํากัด 
6. หางหุนสวนจํากัดสายสีแกวสกุล 
7. บริษัท เคเอสพี อีสาน จํากัด 

1.  บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด 
เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด 

2. โปรออพติค 

บริษัท เดอะไซเอนซ แอนด 
เอ็ดดูเคชั่นแนล จํากัด 

6. เครื่องทําน้ําใหบริสุทธิ์ระบบรีเวิสออสโมซิส ตําบลเกาะ
แกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

748,000 1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส 
จํากัด 

2. บริษัท พี.เค.เพาเวอร โปรดักส จํากัด 
3. บริษัท โปรเซส จํากัด 
4.  หางหุนสวนจํากัด ดีทรัพยรุงเรือง

รอยเอ็ด 
5. พี.ที.เอส เอ็นจิเนียริ่ง 

1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

2. บริษัท พี.เค.เพาเวอร โปรดักส 
จํากัด 

3. พี.ที.เอส เอ็นจิเนียริ่ง 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 
 

7. เครื่องฟลูออเรสเซนตสเปกโทรมิเตอร ตําบลเกาะแกว 
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

548,910 1. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
2. รานอ้ึงสยาม 

1. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 

2. รานอ้ึงสยาม 

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 

8. เครื่องชุดบดละเอียดความเร็วสูง ตําบลเกาะแกว  
อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

532,325 1. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
2. รานอ้ึงสยาม 

1. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 



2. รานอ้ึงสยาม  

9. เครื่องตรวจวัดโลหะหนัก (Atomic Absorption 
Spectrophotometer (AAs)) ตําบลเกาะแกว อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

1,480,000 1. บริษัท เอช.วี.ที.ซัพพลาย จํากัด 
2. บริษัท แล็บ เอ็กซเพิรท จํากัด 
3. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 

1. บริษัท เอช.วี.ที.ซัพพลาย 
จํากัด 

2. บริษัท แล็บ เอ็กซเพิรท จํากัด 
3. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร

ไพรส จํากัด 

บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร
ไพรส จํากัด 

10. ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบเครื่องกลไฟฟา ตําบลเกาะ
แกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

651,000 1. บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล จํากัด 
2. บริษัท ดราโคนิคส เทรด จํากัด 

1. บริษัท ดราโคนิคส เทรด จํากัด 
2. บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล 

จํากัด 
 

บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล 
จํากัด 
 

11. ตูอบเด็ก ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 540,000 1. บริษัท ไรโนแพ็ก เอสดี จํากัด 
2. หางหุนสวนจํากัด ช.พงศวิชญ 
3. หางหุนสวนจํากัด พีทูพีอินเตอรเทรด 

1. หางหุนสวนจํากัด พีทูพี
อินเตอรเทรด 

2. หางหุนสวนจํากัด ช.พงศวิชญ 
3. บริษัท ไรโนแพ็ก เอสดี จํากัด 

หางหุนสวนจํากัด พีทูพี
อินเตอรเทรด 
 

12. เกาอ้ีเลคเชอรสําหรับนักศึกษา ตําบลเกาะแกว อําเภอ
เสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

535,000 1. หางหุนสวนจํากัด บี บี พี โปรดักส 
2. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) จํากัด 
3. บริษัท บริบูรณกิจ 1988 จํากัด 
4.  บริษัท เพอรเฟคท ออฟฟศ 

เฟอรนิเจอร จํากัด 
5. บริษัท เฟสทอินดัสเตรียลโปรดักส 

(1990) จํากัด 
6. หางหุนสวนจํากัด ศิวะพงษการโยธา 
7. หางหุนสวนจํากัดสายสีแกวสกุล 
8. บริษัท เพชรรัตน อินดัสตี้ จํากัด 
9.  สารคามเฟอรนิเจอร จํากัด 
10. บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอรนิเจอร จํากัด 
11. บริษัท แจกเฟอรนิเจอร จํากัด 
12. รานสงาเฟอรนิเจอร 

1. หางหุนสวนจํากัด บี บี พี โปร
ดักส 

2. บริษัท ริโก (ประเทศไทย) 
จํากัด 

3. บริษัท บริบูรณกิจ 1988 จํากัด 
4. บริษัท เฟสทอินดัสเตรียลโปร

ดักส (1990) จํากัด 
5. หางหุนสวนจํากัด ศิวะพงษการ

โยธา 
6. หางหุนสวนจํากัดสายสีแกว

สกุล 
7. บริษัท เพชรรัตน อินดัสตี้ 

จํากัด 
8. สารคามเฟอรนิเจอร จํากัด 
9. บริษัท ไทยเพิ่มพูลเฟอรนิเจอร 

จํากัด 

บริษัท เพชรรัตน อินดัสตี้ 
จํากัด 
 



10. บริษัท แจกเฟอรนิเจอร จํากัด 

13. ชุดทดลองปฏิบัติการตรวจสอบระบบไฟฟากําลัง ตําบล
เกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด  

2,856,800 1. บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 
2. บริษัท ซีเอ อิเล็คทริคอล เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 

1. บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 
2. บริษัท ซีเอ อิเล็คทริคอล เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด 

บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 
 

14. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติการอนามัย
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาลอาหาร ตําบลเกาะแกว  
อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด 

994,351 1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส 
จํากัด 

1.  บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

15. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติการทางฟสิกส 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

1,989,130 1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส 
จํากัด 

2. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

16. ครุภัณฑหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติการทาง
ชีววิทยา ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

1,989,130 1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส 
จํากัด 

1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

17. หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร ปฏิบัติการทางเคมี 
ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

1,989,130 1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก โปรดักส 
จํากัด 

1. บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

บริษัท เมเจอร ไซแอนติฟก 
โปรดักส จํากัด 

18. ชุดทดลองปองกันระบบไฟฟา ตําบลเกาะแกว 
 อําเภอเสลภูมิ จังหวัดรอยเอ็ด 

7,490,000 1. บริษัท ไทยจิตรเกษม จํากัด 
2. บริษัท แพน ไดแด็กติก จํากัด 
3. บริษัท จีเมติกส จํากัด 

1. บริษัท ไทยจิตรเกษม จํากัด 
2. บริษัท แพน ไดแด็กติก จํากัด 
3. บริษัท จีเมติกส จํากัด 

บริษัท จีเมติกส จํากัด 

19. เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 25 เครื่อง 361,200 1. บริษัท ขอนแกน เจเน็ต คอมพิวเตอร 
จํากัด 

2. บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร จํากัด 

1. บริษัท ขอนแกน เจเน็ต 
คอมพิวเตอร จํากัด 

2. บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร 
จํากัด 
 

บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร 
จํากัด 

20. ลิฟตโดยสารขนาด 1000 กิโลกรัม ความเร็ว 60 เมตร/
นาที หยุดรับสง 7 ชั้น ตําบลเกาะแกว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดรอยเอ็ด 

3,800,000 1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนดเครน 
จํากัด 

2. บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร แอนด 
เซอรวิส จํากัด 

3. หางหุนสวนจํากัดแสวงฟากอสราง 

1. บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนด
เครน จํากัด 

2. บริษัท แม็กเทค เอลลิเวเตอร 
แอนด เซอรวิส จํากัด 

บริษัท ไพโอเนียรลิฟทแอนด
เครน จํากัด 

21. หุนจําลองสถานการณขั้นสูงเด็กแรกเกิด (New Born 
Patient Simulator) 

2,494,000 1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด 
2. บริษัท บี เอ็ม ที เซลล แอนด ซัพพลาย 

จํากัด 

1. บริษัท บีเจเอช เมดิคอล จํากัด 
2. บริษัท บี เอ็ม ที เซลล แอนด 

ซัพพลาย จํากัด 

บริษัท บีเจเอช เมดิคอล 
จํากัด 

 


