
ล าดับที่ ชื่องาน วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

1
เก้าอี้ส าหรับห้องเรียนบรรยาย  จ านวน
 200 ตัว

278,200.00           278,200.00           เฉพาะเจาะจง
บริษทั ประชุมเอน็จเินียร่ิง 
(1996) จ ากดั

278,200.00         
บริษทั ประชุมเอน็จิ
เนียร่ิง (1996) จ ากดั

278,200.00        เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง บธ.งรด. 037/2561  ลว. 1 ต.ค. 61

2
ครุภัณฑ์โต๊ะเก้าอี้ส าหรับห้องเรียน  
จ านวน 1 ชุด

433,330.00           433,330.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท สยามสตีล
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน)

433,330.00         
บริษัท สยามสตีล
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ากัด (มหาชน)

433,330.00        เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง วศ.งปม.(ซ) 01/2562  ลว. 18 ต.ค.61

3
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 
XGA ขนาด 2,500 ANSI LUMENS  
จ านวน 1 เคร่ือง

27,700.00            27,700.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 27,659.50           บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 27,659.50          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 621PO9000001  ลว. 9 ต.ค.61

4
กล้องถ่ายภาพระบบดิจติอล ความ
ละเอียด 20 ล้านพิกเซล  จ านวน 1 ตัว

19,300.00            19,300.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 19,260.00           บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 19,260.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 621PO9000001  ลว. 9 ต.ค.61

5

เคร่ืองท าลายเอกสารแบบตัดตรง 
ท าลายคร้ังละ 20 แผ่น  จ านวน 1 เคร่ือง

30,000.00            30,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 29,960.00           บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 29,960.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 621PO9000001  ลว. 9 ต.ค.61

6
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED 
ขาวด า ชนิด Network แบบที่ 2     
จ านวน 1 เคร่ือง

15,000.00            15,000.00             เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

14,798.10           
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

14,798.10          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 621PO1140001  ลว. 19 ต.ค.61

7
เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA     
จ านวน 6 เคร่ือง

34,800.00            34,800.00             เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

16,050.00           
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไม
โคร ซัม เอ็นเตอร์ไพร์ส

16,050.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 621PO1140001  ลว. 19 ต.ค.61

8
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี หรือ LED สี 
แบบ Network  จ านวน 1 เคร่ือง

10,000.00            10,000.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

9,999.15             
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

9,999.15            เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 621PO9000005  ลว. 29 ต.ค.61

9
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล 
แบบที่ 2  จ านวน 2 เคร่ือง

60,000.00            60,000.00             เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

59,920.00           
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

59,920.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 621PO9000005  ลว. 29 ต.ค.61

สรปุผลการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งในรอบเดอืนตลุาคม

แบบ สขร.1

หน่วยงาน  กองคลงั
วนัที่.....31......เดอืน...ตลุาคม.... พ.ศ…..2561......


