
ล าดับ
ที่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง  วงเงินที่จะซ้ือ/จ้าง ราคากลาง วธิซ้ืีอ/จ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่

เสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ
ราคาที่ตกลงซ้ือ/จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือ/จ้าง

3.หจก.สุธนาก่อสร้าง ราคาที่
เสนอ 3,165,000 บาท
4.หจก.อัฒมันต์ก่อสร้าง ราคา
ที่เสนอ 3,370,000 บาท

1.หจก.กนกนาถ ราคาที่เสนอ 
7,882,453.99 บาท

หจก.กนกนาถ เสนอราคารายต่ าสุด
เลขที่สัญญา e-bidding 

03/2561 ลงวนัที่ 4 ธนัวาคม 
2560

2.หจก.สุธนาก่อสร้าง ราคาที่
เสนอ 7,896,000 บาท

3
โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร

อเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม   ต.
เกาะแก้ว อเสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 3 หลัง

      7,882,453.99     9,405,000.00 e-bidding

1.หจก.อัมพลก่อสร้าง 2006 
ราคาที่เสนอ 3,739,000 บาท หจก.อัมพลก่อสร้าง 

2006
เสนอราคารายต่ าสุด

เลขที่สัญญา e-bidding 
02/2561 ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 

25602.หจก.สุธนาก่อสร้าง ราคาที่
เสนอ 3,740,000 บาท

2
โครงการจ้างปรับปรุงโรงอาหาร    
ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอเสลภมูิ 
จังหวดัร้อยเอ็ด 1 หลัง

      3,739,000.00     4,455,000.00 e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายน พ.ศ. 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่2 เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2561

1

โครงการจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคาร
ปฏบิติัการด้านวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ดต าบล
เกาะแก้ว อ าเภอเสลภมูิ จังหวดั
ร้อยเอ็ด 2 หลัง

2,889,000.00      3,465,000.00    e-bidding

1.หจก.อัมพลก่อสร้าง 2006 
ราคาที่เสนอ 2,889,000 บาท

หจก.อัมพลก่อสร้าง 
2006

เสนอราคารายต่ าสุด
เลขที่สัญญา e-bidding 

01/2561 ลงวนัที่ 1 ธนัวาคม 
2560

2.หจก.ยโสธรร่มเย็น ราคาที่
เสนอ 2,920,000 บาท



หจก.อัมพลก่อสร้าง 
2006

เสนอราคารายต่ าสุด
เลขที่สัญญา e-bidding 

05/2561 ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม
 2560

2.หจก.แก่นศิลปภ์เูวยีง ราคาที่
เสนอ 4,795,000 บาท

3.บ.มาสเตอร์คอร์ท จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 4,796,000 บาท

4.หจก.สุธนาก่อสร้าง ราคาที่
เสนอ 5,440,000 บาท

5.บ.แวนเทจ แอสเสท จ ากัด 
ราคที่เสนอ 4,900,000 บาท

หจก.สุธนาก่อสร้าง เสนอราคารายต่ าสุด
เลขที่สัญญา e-bidding 

04/2561 ลงวนัที่ 7 ธนัวาคม 
25602. หจก.อัมพลก่อสร้าง 2006 

ราคาที่เสนอ 6,920,000 บาท

5
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา
กลางแจ้งต.เกาะแก้ว อ.เสลภมูิ     จ.
ร้อยเอ็ด 1 งาน

4,689,000.00      5,445,000.00    e-bidding

1.หจก.อัมพลก่อสร้าง 2006 
ราคาที่เสนอ 4,689,000 บาท

4

โครงการจ้างก่อสร้างอาคาร
ปฏบิติัการสาขาโรงแรมและการ
ทอ่งเที่ยว ต าบลเกาะแก้ว อ าเภอ
เสลภมูิ จังหวดัร้อยเอ็ด 1 หลัง

      6,900,000.00     6,930,000.00 e-bidding

1. หจก.สุธนาก่อสร้าง ราคาที่
เสนอ 6,900,000 บาท

หจก.กนกนาถ เสนอราคารายต่ าสุด
เลขที่สัญญา e-bidding 

03/2561 ลงวนัที่ 4 ธนัวาคม 
2560

3.หจก.อัมพลก่อสร้าง 2006 
ราคาที่เสนอ 8,239,000 บาท

4.บ.ร้อยเอ็ดคอนแทรคต์ จ ากัด
 ราคาที่เสนอ 8,280,000 บาท

5.หจก.ยโสธรร่มเย็น ราคาที่
เสนอ 8,388,000 บาท

6.หจก.แก่นศิลปภ์เูวยีง ราคาที่
เสนอ 8,899,999 บาท

3
โครงการปรับปรุงกลุ่มอาคาร

อเนกประสงค์และศูนย์กีฬาในร่ม   ต.
เกาะแก้ว อเสลภมูิ จ.ร้อยเอ็ด 3 หลัง

      7,882,453.99     9,405,000.00 e-bidding

โครงการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใช้พลังงานใน

หน่วยงานของรัฐ-มหาวทิยาลัยราช
ภฏัร้อยเอ็ด

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

มีผู้ยื่นข้อเสนอเพยีง  
รายเดียว

เลขที่สัญญา 01/2561 ลงวนัที่
 29 มกราคม 2561

1.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

470,000.00        470,000 วธิคัีดเลือก6



เสนอราคารายต่ าสุด เลขที่สัญญา e-bidding 
06/2561 ลงวนัที่ 14 มีนาคม 

2561

โครงการจ้างเหมาติดต้ังและทดสอบ
ระบบ โครงการเพิ่มประสิทธภิาพการ

ใช้พลังงานในหน่วยงานของรัฐ-
มหาวทิยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

โครงการจ้างที่ปรึกษา โครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพการใช้พลังงานใน

หน่วยงานของรัฐ-มหาวทิยาลัยราช
ภฏัร้อยเอ็ด

9,999,000.00      10,159,125 e-bidding

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี

มีผู้ยื่นข้อเสนอเพยีง  
รายเดียว

เลขที่สัญญา 01/2561 ลงวนัที่
 29 มกราคม 2561

1.มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี

1.บริษทัแอลอีดี ไล้ทต้ิ์ง จ ากัด 
 ราคาที่เสนอ 10,100,000 บาท

2.บริษทั ที.ซี.แอนด์ ท ีเอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด ราคาที่เสนอ 
9,999,000 บาท

บริษทั ที.ซี.แอนด์ ท ี
เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

e-bidding

470,000.00        470,000 วธิคัีดเลือก6

7

โครงการจ้างก่อสร้างอาคาร
วทิยาศาสตร์สุขภาพ ต าบลเกาะแก้ว
 อ าเภอเสลภมูิ จังหวดัร้อยเอ็ด 1 หลัง

8 149,900,000.00  179,200,000 เสนอราคารายต่ าสุด ขั้นตอนระหวา่งท าสัญญา

1.บริษทั บรีุรัมย์ทรัพย์ศิริ 
จ ากัด  ราคาที่เสนอ 
168,000,000 บาท

2. หา้งหุ้นส่วนจ ากัด กาฬสินธุ์
ก่อสร้าง ราคาที่เสนอ 
149,900,000 บาท

3. บริษทั โชคชัยวฒันา
ก่อสร้าง จ ากัด ราคาที่เสนอ 
157,950,000 บาท

4.บริษทั ทรูเวร์ิค กรุ๊ป จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 161,988,701.87
 บาท

หจก.กาฬสินธุก์่อสร้าง


