
ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือ/จัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

1. บริษทั เอ็นเตอร์ ไพรส์ เอ็น
จิเนียร่ิง แอนด์ คอนทรัคชั่น 
จ ำกัด เสนอรำคำ 370,000 

บำท

2. สยำมโมบำยโฮม แอนด์รี
สอร์ท จ ำกัด เสนอรำคำ 

374,000 บำท

1. บริษทั เอ็นเตอร์ ไพรส์ เอ็น
จิเนียร่ิง แอนด์ คอนทรัคชั่น 
จ ำกัด เสนอรำคำ 460,000 

บำท

2. สยำมโมบำยโฮม แอนด์รี
สอร์ท จ ำกัด เสนอรำคำ 

467,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
เลขที่สัญญำ 02/2563 ลงวนัที่

 4 มีนำคม 2563
2 เฉพำะเจำะจง

ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรคณะศิลป
ศำสตร์และวทิยำศำสตร์ โดยวธิี

เฉพำะเจำะจง
        467,000.00 467,000

บริษทั เอ็นเตอร์ ไพรส์ 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอ
นทรัคชั่น จ ำกัด รำคำที่
ตกลงจ้ำง 460,000 บำท

1
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรคณะครุ

ศำสตร์ โดยวธิเีฉพำะเจำะจง
        374,000.00 374,000 เฉพำะเจำะจง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายนพ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่20 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563

บริษทั เอ็นเตอร์ ไพรส์ 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอ
นทรัคชั่น จ ำกัด รำคำที่
ตกลงจ้ำง 370,000 บำท

เสนอรำคำต่ ำสุด
เลขที่สัญญำ 01/2563 ลงวนัที่

 4 มีนำคม 2563



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือ/จัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายนพ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่20 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563

1.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พทีแีอล
เฮ้ำส์เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด เสนอ

รำคำ 478,000 บำท

2.  บริษทั เอ็นเตอร์ ไพรส์ 
เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอ

นทรัคชั่น จ ำกัด เสนอรำคำ 
485,000 บำท

1.หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดประทมุมำ
ประดิษฐกรรมเฟอร์นิเจอร์ 
เสนอรำคำ 7,400,000 บำท

2.บริษทัร้อยเอ็ดแลนด์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 8,650,000 บำท

3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด สุธนำ
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 
8,650,000 บำท

4. บริษทั คล่องชำญวฒันำ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 
8,888,145.09 บำท

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด พทีี
แอลเฮ้ำส์เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ำกัด รำคำที่ตกลงจ้ำง

478,000 บำท

เสนอรำคำรำยต่ ำสุด
เลขที่สัญญำ 03/2563 ลงวนัที่

 18 มีนำคม 2563
ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรศูนย์ฝึก

ประสบกำรณ์วชิำชีพรำชภฏักรีนววิ
        487,000.00 487,000 เฉพำะเจำะจง3

4

ก่อสร้ำงปรับปรุงหอ้งประชุมอำคำร
เรียนรวม 6 ชั้น ต ำบลเกำะแก้ว 
อ ำเภอเสลภมูิ จังหวดัร้อยเอ็ด 1 
รำยกำร

10,000,000.00    10,000,000.00   e-bidding

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดประ
ทมุมำประดิษฐกรรม

เฟอร์นิเจอร์ รำคำที่ตก
ลงจ้ำง 7,400,000 บำท

เสนอรำคำรำยต่ ำสุด
เลขที่สัญญำ e-bidding 

01/2563 ลงวนัที่ 14 เมษำยน
 2563



ล ำดับ
ที่

งำนที่จัดซ้ือ/จัดจ้ำง  วงเงินที่จะซ้ือ/จ้ำง รำคำกลำง วธิซ้ืีอ/จ้ำง
รำยชื่อผู้เสนอรำคำและรำคำที่

เสนอ
ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและ
รำคำที่ตกลงซ้ือ/จ้ำง

เหตุผลที่คัดเลือกโดย
สรุป

เลขที่และวนัที่ของสัญญำหรือ
ข้อตกลงในกำรซ้ือ/จ้ำง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืนเมษายนพ.ศ. 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่20 เดอืนเมษายน พ.ศ. 2563

5. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดสหชัย
โพนทอง เสนอรำคำ 
9,240,000 บำท

6. บริษทัร้อยเอ็ดคอนแทรคต์ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 9,780,000 
บำท

2. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดสหชัย
โพนทอง เสนอรำคำ 
15,380,000 บำท
3. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัด ต.ไทย
เจริญอุทมุพรก่อสร้ำง เสนอ
รำคำ 16,254,700 บำท
4. หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดดินสอ
แสงก่อสร้ำง16, 499,000 บำท

1. บริษทัร้อยเอ็ดแลนด์ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 13,297,000 บำท

1. บริษทัร้อยเอ็ดแลนด์
 จ ำกัด เสนอรำคำ 
13,297,000 บำท

เสนอรำคำรำยต่ ำสุด รอท ำสัญญำe-bidding   20,000,000.00    20,000,000.00
ก่อสร้ำงร้ัวมหำวทิยำลัย ต ำบลเกำะ
แก้ว อ ำเภอเสลภมูิ จังหวดัร้อยเอ็ด 1

 รำยกำร
5

4

ก่อสร้ำงปรับปรุงหอ้งประชุมอำคำร
เรียนรวม 6 ชั้น ต ำบลเกำะแก้ว 
อ ำเภอเสลภมูิ จังหวดัร้อยเอ็ด 1 
รำยกำร

10,000,000.00    10,000,000.00   e-bidding

หำ้งหุ้นส่วนจ ำกัดประ
ทมุมำประดิษฐกรรม

เฟอร์นิเจอร์ รำคำที่ตก
ลงจ้ำง 7,400,000 บำท

เสนอรำคำรำยต่ ำสุด
เลขที่สัญญำ e-bidding 

01/2563 ลงวนัที่ 14 เมษำยน
 2563


