
ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

  รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

การจัดซ้ือ
ไม่มีรายการจดัซ้ือ

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ตลุาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่31 ตลุาคม 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง   รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

การจัดซ้ือ
1 หุน่ฝึกทักษะทางการพยาบาลในระยะคลอด      948,610.00   1,555,900.00  e-bidding  1.บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น/948,610  บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น/948,610  ราคาต่่าสุด  สัญญาพัสดุ001/2564 ลงวนัที่ 30 

พ.ย.2563 2.บริษัท โฟรดี อ.ีเอ็ม จ่ากัด/1,360,000

 3.บริษัท อัล-ลาซิซ จ่ากัด /1,547,000

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน พฤศจิกายน 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่31 พฤศจิกายน 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง   รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือหรอื
จ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก
 โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

1 ซ้ือครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการสกัดสารส าคัญ         391,000.00        391,000.00  เฉพาะเจาะจง  1.บริษัท พี.เอ็ม.อี แลบโบราทอร่ี จ ากัด  บริษัท เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด  ราคาต่ าสุด  สัญญาเลขที่ 002/2564
ทางเกษตร  2.บริษัท เจ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด  ลงวนัที่ 17 ธนัวาคม 2563

 3.บริษัท เวลิด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด

2 ซ้ือครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการเพือ่การเรียนรู้ระบบ         475,000.00        475,000.00  เฉพาะเจาะจง  1.บริษัท สมาร์เอไอโซลูชั่น จ ากัด  บริษัท สมาร์เอไอโซลูชั่น จ ากัด  ราคาต่ าสุด  สัญญาเลขที่ 001/2564

การจดันวตักรรมชุมชนเพือ่การพัฒนา  2.บริษัท สุขรมย ์อินเตอร์เทด จ ากัด  ลงวนัที่ 18 ธนัวาคม 2563

อยา่งยัง่ยนื  3.AS ONE ENGINEERING CO,.LTD.

3 ครุภัณฑ์ชุดการเรียนการสอนเคมีวเิคราะห์         898,000.00        900,000.00  e-biddng  1.บริษัท ทิมส์ ไซเอนติฟิค (ประเทศไทย)
จ ากัด/898,000

 บริษัท ทิมส์ ไซเอนติฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด  ราคาต่ าสุด  สัญญาเลขที่ พัสดุ004/2564

 2.บริษัท พีเอที เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ากัด/ไม่ผ่านคุณสมบัติ

 ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 2563

4 ชุดประกอบการเรียนการสอนวเิคราะห์หมู่      1,288,000.00     1,290,000.00  e-biddng  1.บริษัท ทิมส์ ไซเอนติฟิค (ประเทศไทย) 
จ ากัด/1,288,000

 บริษัท ทิมส์ ไซเอนติฟิค (ประเทศไทย) จ ากัด/
1,288,000

 ราคาต่ าสุด  สัญญาเลขที่ พัสดุ005/2564

ฟังชั่นด้วยแสงอินฟาเรด  2.บริษัท พีเอที เอ็นจเินียร่ิง แอนด์ เซอร์วสิ 
จ ากัด/ไม่ผ่านคุณสมบัติ

 ลงวนัที่ 28 ธนัวาคม 2563

5 ครุภัณฑ์การศึกษาประกอบอาคารวทิยาศาสตร์      3,946,000.00     2,118,400.00  e-biddng  1.หจก.แอล ไอซี อุปกรณ์ 
1999/2,118,400

 หจก.แอล ไอซี อุปกรณ์ 1999  ราคาต่ าสุด  สัญญาเลขที่ พัสดุ002/2564

สุขภาพ  ลงวนัที่ 14 ธนัวาคม 2563

6 หุน่ฝึกปฏิบัติการประเมินสุขภาพและบ าบัดโรค      1,389,250.00     1,450,500.00  e-biddng  บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากัด ราคา
1,389,250

 บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลชั่น จ ากัด  ราคาต่ าสุด  สัญญา พัสดุ003/2564

เบือ้งต้นทางสาธารณสุขศาสตร์  หจก.มิลาเคิลแอนด์บราเธอร์ ราคา
1,450,500

 ลงวนัที่ 8 ธนัวาคม 2563

    8,387,250.00    6,624,900.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน ธันวาคม 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือหรอื

จ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง   รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลง
ซ้ือหรอืจ้าง

เหตุผลที่
คัดเลือก โดย

สรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอื
ข้อตกลงในการซ้ือหรอืจ้าง

การจัดซ้ือ
1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผลแบบที่1      1,579,550.00      1,584,000.00  e-bidding  บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด 

ราคา1,579,550
 บริษัท กรุงทองคอมพิวเตอร์ จ ากัด  ราคาต่ าสุด  สัญญา พัสดุ007/2564

 บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จ ากัด 
ราคา 1,582,900 หจก.ศรีสะเกษ ไอเฟค ราคา 
1,583,5002 เคร่ืองปรับอากาศ 48000 บีทียู         510,500.00        510,800.00  e-bidding  บริษัท เสถียรธนรัตน์อีเล็คทริค จ ากัด  บริษัท เสถียรธนรัตน์อีเล็คทริค จ ากัด  ราคาต่ าสุด  ลงวนัที่ 25 มกราคม2564

 ห้างหุน้ส่วนจ ากัด เอส.เอ็ม.ซี.กรุ๊ป1992

 บริษัท เฮง สูง จ ากัด

     2,090,050.00      2,094,800.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มกราคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มกราคม 2564



ล าดับที่ งานที่จัดซ้ือหรอืจัดจ้าง
 วงเงนิที่จะซ้ือ

หรอืจ้าง
 ราคากลาง วิธซ้ืีอหรอืจ้าง

  รายชือ่ผู้เสนอราคาและราคาที่
เสนอ

ผู้ได้รบัการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซ้ือ
หรอืจ้าง

เหตุผลที่คัดเลือก 
โดยสรปุ

เลขที่และวันที่ของสัญญาหรอืข้อตกลง
ในการซ้ือหรอืจ้าง

การจัดซ้ือ
1 ชุดครภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคนิคทางชีววทิยา   2,149,000.00   2,155,000.00  e-bidding  บริษัท ไทยวกิตอร่ี จ ากัด ราคา 

2,149,000
 บริษัท ไทยวกิตอร่ี จ ากัด  ราคาต่ าสุด  สัญญาพัสดุ008/2564

 บริษัท ฟายน์สเปค จ ากัด ไม่ผ่าน  ลงวนัทื่ 3 กุมภาพันธ ์2564

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน กุมภาพันธ์ 2564
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่28 กุมภาพันธ์ 2564



ล าดบัที่ งานทีจ่ัดซ้ือหรือจัดจ้าง  วงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง   รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาทีเ่สนอ ผู้ไดร้ับการคัดเลือกและราคาทีต่กลงซ้ือหรือจ้าง
เหตผุลทีคั่ดเลือก

 โดยสรุป
เลขทีแ่ละวันทีข่องสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
การจัดซ้ือ

1 ชุดเคร่ืองมือทดสอบเนื้อสัมผัสของอาหาร         1,840,000.00   1,850,000.00  e-bidding  บริษัท เดอะ ไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จ ากัด  บริษัท เดอะไซเอนซ์ แอนด์ เอ็ดดูเคชั่นแนล จ ากัด  ราคาต่ าสุด  สัญญาพัสดุ009/2564

 ราคา 1,840,000  ลงวนัที่ 5 มีนาคม 2564

2 ชุดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ประกอบอาคาร         5,049,000.00   5,059,500.00  บริษัท ไอทีทูเดย์ จ ากัด ราคา 1,059,000  บริษัท ไอทีทูเดย์จ ากัด  ราคาต่ าสุด  สัญญพ่ัสดุ 10/2564

วทิยาศาสตร์สุขภาพ  ลงวนัที่ 10 มีนาคม 2564

        6,889,000.00   6,909,500.00

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดอืน มนีาคม 2564
มหาวิทยาลัยราชภฏัร้อยเอ็ด

ขอ้มลู ณ วันที ่31 มนีาคม 2564


