
ล าดับที่ ชื่องาน วงเงินงบประมาณ ราคากลาง วิธซ้ืีอหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคาที่เสนอ เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

1
เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบดิจติอล (ขาว-ด า) 
ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที  จ านวน 1 เคร่ือง

เฉพาะเจาะจง
บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิว
เม้นท์ โซลูชั่น จ ากดั

179,760.00        
บริษทั เคียวเซร่า ด็อคคิว
เม้นท์ โซลูชั่น จ ากดั

179,760.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง วศ.งรด.(ซ) 01/2562  ลว. 11 ธ.ค.61

2 ตู้เก็บเอกสาร 15 ล้ินชัก  จ านวน 16 ตู้ 100,000.00         100,000.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท เฟอร์นิเจอร์
เหล็กไทย จ ากัด

70,400.00         
บริษัท เฟอร์นิเจอร์
เหล็กไทย จ ากัด

70,400.00           เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO1040001  ลว. 3 ธ.ค.61

3 เคร่ืองตอกเวลา  จ านวน 2 เคร่ือง 19,000.00          19,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาบุตร จ ากัด 18,939.00         บริษัท ธนาบุตร จ ากัด 18,939.00           เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000004  ลว. 27 ธ.ค.61

4 ขุดเพาะเล้ียงเนื้อเยื่อส าหรับบัว จ านวน 1 ชุด 278,200.00         278,200.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท คิว.เอ็ม. อะโกร
เทค จ ากัด

278,000.00        
บริษัท คิว.เอ็ม. อะ
โกรเทค จ ากัด

278,000.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งรด. 5/2562  ลว. 24 ธ.ค.61

5 เคร่ืองฉายภาพวตัถุสามมิติ  จ านวน 20 เคร่ือง เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
แซด มีเดีย

415,160.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
แซด มีเดีย

415,160.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง บธ.งรด. 001/2562  ลว. 17 ธ.ค.61

6
เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA 
ความสวา่งไม่น้อยกวา่ 4,500 ANSI Lumens
จ านวน 5 เคร่ือง

เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
แซด มีเดีย

271,780.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
แซด มีเดีย

271,780.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง บธ.งรด. 002/2562  ลว. 17 ธ.ค.61

7
เคร่ืองเข้าเล่ม 2 in 1 สันห่วงพลาสติกและสัน
ห่วงเหล็ก  จ านวน 1 เคร่ือง

23,540.00          23,540.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับบลิวเอ็นเอ 
ไอที แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

23,540.00         
บริษัท ดับบลิวเอ็นเอ 
ไอที แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

23,540.00           เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO1100003  ลว. 11 ธ.ค.61

8
เคร่ืองเข้าเล่มสันกาวอัตโนมัติ               
จ านวน 1 เคร่ือง

25,145.00          25,145.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท ดับบลิวเอ็นเอ 
ไอที แอนด์ ซัพพลาย 
จ ากัด

25,145.00         
บริษัท ดับบลิวเอ็นเอ 
ไอที แอนด์ ซัพพลาย
 จ ากัด

25,145.00           เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO1100003  ลว. 11 ธ.ค.61

9
ครุภัณฑ์ประจ าศูนย์นวตักรรมและความรู้ 
(RMUTT Innovation & Knowledge 
Center)  จ านวน 1 ชุด

498,500.00         498,500.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

498,500.00        
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

498,500.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง สวส.(งรด.) 15/2562  ลว. 13 ธ.ค.61

10
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์สี  
จ านวน 2 เคร่ือง

34,000.00          34,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

34,000.00         
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

34,000.00           เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO9000006  ลว. 24 ธ.ค.61

11
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2      
จ านวน 1 เคร่ือง

348,820.00         348,820.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

348,820.00        
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

348,820.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งปม. 6/2562  ลว. 28 ธ.ค.61

12
เคร่ืองพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED สี  จ านวน 1 เคร่ือง

17,000.00          17,000.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

17,000.00         
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

17,000.00           เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งปม. 6/2562  ลว. 28 ธ.ค.61

13
สแกนเนอร์ ส าหรับงานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 3  จ านวน 1 เคร่ือง

34,240.00          34,240.00           เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

34,240.00         
บริษัท เอสวโีอเอ 
จ ากัด (มหาชน)

34240 เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งปม. 6/2562  ลว. 28 ธ.ค.61

แบบ สขร.1

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนธนัวาคม 

หน่วยงาน  กองคลัง

วันที.่....31......เดือน...ธนัวาคม.. พ.ศ....2561.......



e-bidding
บริษัท โฟร์ดี อ.ีเอ็ม 
จ ากัด

2,750,000.00     
บริษัท โฟร์ดี อ.ีเอ็ม 
จ ากัด

2,750,000.00       เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งปม. 4/2562  ลว. 27 ธ.ค.61
บริษัท เอดดูเคชั่น 
แอนด์ อีควปิเม้นท์ 
จ ากัด

-                  

15
เคร่ืองมือทดสอบการติดต้ังแบบมัลติฟังก์ชั่น 
จ านวน 4 เคร่ือง

398,040.00         398,040.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออล อินสทรู
เมนท์ โซลูชั่น จ ากัด

398,040.00        
บริษัท ออล อินสทรู
เมนท์ โซลูชั่น จ ากัด

398,040.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง วศ.งปม.(ซ) 04/2562  ลว. 19 ธ.ค.61

16 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับนักศึกษา  จ านวน 1 ชุด 938,202.75         938,202.75          e-bidding
บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดู
เทค จ ากัด

919,879.00        
บริษัท ไอเอ็มไอ เอ็ดดู
เทค จ ากัด

919,879.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง บธ.งรด.029/2562  ลว. 7 ธ.ค.61

17
กล้องวงจรปิดระบบเครือข่าย IP Camera 
แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) พร้อม
ติดต้ัง  จ านวน 1 ชุด

1,271,374.00      1,271,374.00       e-bidding
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
แซด มีเดีย

1,257,250.00     
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
แซด มีเดีย

1,257,250.00       เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง บธ.งรด.035/2561  ลว. 17 ธ.ค.61

18
ชุดกล้องจลุทรรศน์ทางโลหะวทิยา       
จ านวน 2 เคร่ือง

214,000.00         214,000.00          เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส
เอสพี ซัพพลายแอนด์
ไซเอนช์

214,000.00        
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส
เอสพี ซัพพลายแอนด์
ไซเอนช์

214,000.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง วท.ครุภัณฑ์.งรด.2/2562  ลว. 27 ธ.ค.61

19
เคร่ืองวดัความพรุนในวสัดุผสม           
จ านวน 1 เคร่ือง

85,600.00          85,600.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส
เอสพี ซัพพลายแอนด์
ไซเอนช์

85,600.00         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส
เอสพี ซัพพลายแอนด์
ไซเอนช์

85,600.00           เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง วท.ครุภัณฑ์.งรด.2/2562  ลว. 27 ธ.ค.61

14
ชุดจ าลองกายวภิาคศาสตร์ชิ้นส่วนร่างอาจารย์
ใหญแ่บบ 3 มิติ  จ านวน 1 ชุด

2,860,000.00      2,860,000.00       


