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

การซ้ือหรือจ้าง

1
ชุดบันทึกเสียงส าหรับรายการโทรทัศน์
นอกสถานที่  จ านวน 2 ชุด

228,980.00        228,980.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดูคาส จ ากัด 228,980.00        บริษัท เอ็ดดูคาส จ ากัด 228,980.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง ทสม.งรด.002/2562  ลว. 29 พ.ย.61

บริษทั เฟริส์วนั ซิสเต็มส์ 
จ ากดั

4,475,000.00     
บริษทั เฟริส์วนั ซิสเต็มส์ 
จ ากดั

4,475,000.00       เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งรด. 3/2562  ลว. 16 พ.ย.61

บริษัท คอม เทรดด้ิง 
จ ากัด

4,490,000.00     

บริษัท ออล อินสทรู
เมนท์ โซลูชั่น จ ากัด

5,949,200.00     
บริษัท ออล อินสทรู
เมนท์ โซลูชั่น จ ากัด

5,949,200.00       เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งรด. 4/2562  ลว. 28 พ.ย.61

บริษัท แอนทรอนิค 
จ ากัด

5,970,000.00     

4
เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีความเร็ว 30 
แผ่นต่อนาที  จ านวน 2 เคร่ือง

57,780.00          57,780.00           เฉพาะเจาะจง
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
แซด มีเดีย

57,780.00         
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที
แซด มีเดีย

57,780.00           เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง 622PO1100002  ลว. 19 พ.ย.61

5
เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดต้ัง
พื้นหรือชนิดแขวนขนาด 36,000 บีทียู  
จ านวน 5 เคร่ือง

235,000.00        235,000.00          เฉพาะเจาะจง ร้านชาญณรงค์ไฟฟ้า 235,000.00        ร้านชาญณรงค์ไฟฟ้า 235,000.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง สถ.ครุภัณฑ์.งรด. 1/2562  ลว. 26 พ.ย.61

6
ครุภัณฑ์ส านักงานส านักบัณฑิตศึกษา  
จ านวน 1 ชุด

262,100.00        262,100.00          เฉพาะเจาะจง
บริษัท ออล แอ็ดวานซ์ 
เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด

262,000.00        
บริษัท ออล แอ็ดวานซ์ 
เอ็นจเินียร่ิง จ ากัด

262,000.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งปม. 3/2562  ลว. 12 พ.ย.61

บริษัท กรีน เอ็นเนอยี 
แมนเนจเมนท์ จ ากัด

5,542,600.00     
บริษัท กรีน เอ็นเนอยี 
แมนเนจเมนท์ จ ากัด

5,542,600.00       เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง กค.งปม. 2/2562  ลว. 2 พ.ย.61

บริษัท เอ สแควร์ 
โซลูชั่น จ ากัด

5,553,300.00     

8
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 2  จ านวน 50 เคร่ือง

e-bidding
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

1,150,000.00     
บริษัท เอสวโีอเอ จ ากัด
 (มหาชน)

1,150,000.00       เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง บธ.งปม.002/2562  ลว. 19 พ.ย.61

บริษัท เฟิรส์วนั ซิส
เต็มส์ จ ากัด

990,000.00        
บริษัท เฟิรส์วนั ซิส
เต็มส์ จ ากัด

990,000.00          เสนอราคาต่ าสุดและรายละเอียดถูกต้อง วท.ครุภัณฑ์.งรด. 1/2562  ลว. 21 ธ.ค.61

บริษัท จเีอเบิล จ ากัด 997,000.00        

4,500,000.00       e-bidding2

e-bidding3
ชุดวเิคราะห์และประเมินคุณสมบัติวสัดุ
สมัยใหม่ด้วยการปล่อยคล่ืนเสียง     
จ านวน 1 ชุด

6,000,000.00      6,000,000.00       

แบบ สขร.1

9
ระบบอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย
ไร้สายประจ าชั้น 1-5  จ านวน 1 ระบบ

999,380.00        999,380.00          e-bidding

7
ครุภัณฑ์ห้องปฎิบัติการและศูนย์การเรียนรู้
 จ านวน 1 ชุด

5,570,800.00      5,570,800.00       e-bidding

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน

หน่วยงาน  กองคลัง

วันที.่....30......เดือน...พฤศจิกายน.... พ.ศ…..2561.......

ระบบบริหารจดัการเครือข่ายหลัก (Cyber
 Security)  จ านวน 1 ระบบ

4,500,000.00      


