
ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1
จางเหมาพัฒนาโปรแกรมจัดหาชิ้นสวน และอุปกรณสําหรับโครงการชุดฝกรถถึง

สําหรับการฝกทางยุทธวิธี (Tactical Tank Training System) จํานวน 1 ระบบ
2,199,000.000 2,208,480.000 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท แมกซเวลล เทคโนโลยี จํากัด

2. บริษัท อินฟอรเมชั่น (ไทยแลนด) จํากัด
3. บริษัท ฟาสเตอร ไอพี จํากัด

2,203,130.00 บริษัท แมกซเวลล เทคโนโลยี จํากัด 2,197,130.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000090 1 พฤศจิกายน 2564

2 ซื้อแวนตาความจริงเสมือน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,251,000.000 1,123,500.00 วิธีคัดเลือก
1.บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด

2.บริษัท ซิสแวร (ไทยแลนด) จํากัด
1,123,500.00 บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด 1,099,425.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000094 1 พฤศจิกายน 2564

3
ครุภัณฑดานวิศวกรรมเครื่องกลดานการเผาไหม แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,300,000.000 2,300,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไรทส อินสตรูเมนส จํากัด 2,300,000.00 บริษัท ไรทส อินสตรูเมนส จํากัด 2,300,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000053 1 พฤศจิกายน 2564

4
ซื้อเครื่องวิเคราะหทดสอบหาคาปริมาณไอออนดวยเทคนิคไอออนโครมาโตกราฟแบบ

อัตโนมัติ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
7,620,000.000 7,620,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 7,620,000.00 บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 7,620,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000117 1 พฤศจิกายน 2564

5 เชาใชบริการพื้นที่คลาวด (Cloud Visual Private Server) จํานวน 11 เดือน 101,000.000 101,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสอินเทอรเน็ตเซอรวิสโซลูชั่น จํากัด  100633..50 บริษัท เบสอินเทอรเน็ตเซอรวิสโซลูชั่น จํากัด 100,633.50 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000165 1 พฤศจิกายน 2564

6
ซื้อเครื่องยอยและสกัดตัวอยางดวยคลื่นไมโครเวฟแบบอัตโนมัติ แขวงทาขาม เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,033,000.000 2,033,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 2,022,300.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 2,022,300.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000104 11 พฤศจิกายน 2564

7
ซื้อเครื่องวิเคราะหทดสอบเสถียรภาพทางความรอนโดยประมาณแบบอัตโนมัติ แขวง

ทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
3,800,000.000 3,800,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโก อินสตรูเมนทส (ประเทศไทย) จํากัด 3,790,000.00 บริษัท ลีโก อินสตรูเมนทส (ประเทศไทย) จํากัด 3,790,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000117 12 พฤศจิกายน 2564

8
ชุดคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

เครื่อง
449,400.000 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คทีฟเวิรค แอนด เซอรวิส จํากัด 449,400.00 บริษัท แอ็คทีฟเวิรค แอนด เซอรวิส จํากัด 449,400.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000142 12 พฤศจิกายน 2564

9
ชุดวิเคราะหปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 1 ชุด
1,284,000.00 1,284,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 1,284,000.00 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 1,284,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000096 12 พฤศจิกายน 2564

10
ชุดควบคุมไดนาโมมิเตอรแบบ Eddy current แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
1,698,100.000 1,698,090.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท ชอรไลน คอรปอเรชั่น จํากัด
1,688,090.00 บริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จํากัด 1,688,090.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000079 15 พศจิกายน 2564

11
จางใหบริการเก็บขอมูลสัญญาณสมองดวยเรโซแนนซแมเหล็ก (Magnetic 

Resonance Imaging) จํานวน 1 งาน
1,860,000.000 1,860,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนยภาพวินิจฉัยและรวมรักษาเพื่อปวงชน โรงพยาบาลจุฬา

ภรณ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
1,860,000.00

ศูนยภาพวินิจฉัยและรวมรักษาเพื่อปวงชน โรงพยาบาลจุฬาภรณ 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ
1,860,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000118 16 พฤศจิกายน 2564

12
ชุดฉีดสารตัวอยางอัตโนมัติสําหรับเครื่อง GC และ HPLC 

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
1,300,000.000 1,300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 1,300,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 1,300,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000131 16 พฤศจิกายน 2564

13
เครื่องวิเคราะหแยกชนิดเชื้อจุลินทรียอยางละเอียดดวยเทคนิค MALDI-TOF/MS 

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1ชุด
8,000,000.000 8,000,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 8,000,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 8,000,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000135 17 พฤศจิกายน 2564

14
เครื่องวัดทางลูมิเนสเซนต-เคมีไฟฟา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน

 1 ชุด
700,000.00 700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 680,000.00 บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 680,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000059 18 พฤศจิกายน 2564

15 ชุดแขนกลหุนยนต แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 8,093,500.000 6,681,080.000 วิธีคัดเลือก

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เจอแรงการ เซอรวิส (ไทยแลนด) จํากัด
บริษัท เอ็ดดู พารท จํากัด

5,885,000

6,158,920

7,907,300

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 5,874,300.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000095 18 พฤศจิกายน 2564

16
ซื้อชุดเครื่องทดสอบความเเข็งงานโลหะ ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 1 ชุด
1,498,000.000 1,492,650.000 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท ตรงกมล จํากัด

2. บริษัท  อาร.พ.ีเอส.ซัพพลาย จํากัด
3. บริษัท ซ.ีซ.ีคิว.คอมพิวเตอร แอนดซอฟแวร จํากัด

1,492,650.00 บริษัท ตรงกมล จํากัด 1,492,650.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000097 22 พฤศจิกายน2564

17
เครื่องวิเคราะหชนิดและปริมาณธาตุโดยหลักการคายแสง ของธาตุ แขวงบางมด เขต

ทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4,200,000.000 4,200,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด 4,190,000.00 บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด 4,170,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000148 22 พฤศจิกายน2564

18
เครื่องวิเคราะหปริมาณคารบอนอินทรียรวม และไนโตรเจน แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
3,200,000.000 3,200,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อนาไลติค เยนา ฟารอีสต (ประเทศไทย) จํากัด 3,200,000.00 บริษัท อนาไลติค เยนา ฟารอีสต (ประเทศไทย) จํากัด 3,200,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000040 23 พฤศจิกายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

19
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GAS CHROMATOGRAPH) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,600,000.000 2,600,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 2,600,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 2,600,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000039 23 พฤศจิกายน 2564

20
เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมแบบหลุมลึก แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน  1 ชุด
1,500,000.000 1,500,000.000 วิธีคัดเลือก บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด 1,497,000.00 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด 1,497,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000027 24 พฤศจิกายน 2564

21

เครื่องวิเคราะหปริมาณโลหะหนักดวยหลักการ Inductive Coupled Plasma 
Optical Emission Spectrometer แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน
 1 ชุด

6,169,000.000 6,169,000.000 วิธีคัดเลือก บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 6,140,000.00 บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 6,140,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000062 25 พฤศจิกายน 2564

22
ชุดทดสอบความจุและสมรรถนะแบตเตอรี่ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
1,343,000.00 1,342,999.80 วิธีคัดเลือก

1.บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 

2.บริษัท หนึ่งเกาโซลูชั่น จํากัด 

3.บริษัท แวลู เอฟโวลูชั่น จํากัด

1,316,139.80

1,331,964.78

1,339,902.41

บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 1,310,611.41 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000119 4 พฤศจิกายน 2564

23 จางทําโปรแกรมระบบสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงานพลังงาน กฟผ.จํานวน 1 งาน 1,600,000.000 1,480,000.000 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท คมกริบ เทคโนโลยีส จํากัด

2. บริษัท ทีพีพี คอนซัลติ้ง จํากัด

3. บริษัท เบทเทอรดู จํากัด
1,480,000.00 บริษัท คมกริบ เทคโนโลยีส จํากัด 1,480,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000171 4 พฤศจิกายน 2564

24

ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ

1.ชุดออกแบบระบบควบคุมเวลาจริงขั้นสูงสําหรับงานวิจัยระบบกําลังไฟฟาและ

แบตเตอรี่ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

2.ชุดขยายสัญญาณสําหรับแหลงจายกําลังไฟฟาแบบ 4-quadrant amplifier แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

7,719,000.00 7,650,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 7,601,280.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 7,500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000084 4 พฤศจิกายน 2564

25
เครื่องสรางงานสถาปตยกรรมจากวัสดุคอนกรีตแบบอัตโนมัติ ดวยเทคโนโลยีการผลิต

แบบเพิ่มเนื้อวัสดุ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
9,362,500.000 9,362,500.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินแคมเทค จํากัด 9,362,500.00 บริษัท อินแคมเทค จํากัด 9,222,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000140 5 พฤศจิกายน  2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1

จางบริการบํารุงรักษาระบบจัดเก็บคาโทรศัพท จํานวน 1 ระบบ 74,000.00 53,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  คอนเวอรเจนซ เทคโนโลยี จํากัด 53,500.00 บริษัท  คอนเวอรเจนซ เทคโนโลยี จํากัด 53,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000158 1 พฤศจิกายน 2564

2

จางบริการบํารุงรักษาเครื่องแมขายเบลด (Blade Server) จํานวน 1 เครื่อง 70,000.00 65,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส จํากัด 65,000.00 บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส จํากัด 65,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000159 1 พฤศจิกายน 2564

3
จางบริการบํารุงรักษาเครื่องแมขายเพื่อใชในการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง 400,000.00 358,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 358,450.00 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 358,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000163 1 พฤศจิกายน 2564

9 โพรบวัดกระแสสําหรับออสซิโลสโคป แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 เครื่อง 428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 428,000.00 บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 428,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000112 2 พฤศจิกายน 2564

5
เครื่องวัดความเรียบผิวของวัสดุ  แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 869,000.00 869,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 865,000.00 1.บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 860,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000054 3 พฤศจิกายน 2564

2. บริษัท เอจี เคมีคอล จํากัด 867,800.00

3.บริษัท ซีเทค โซลูชั่น จํากัด 869,000.00

6 ชุดพัฒนาระบบอัตโนมัติสําหรับใชในการประลอง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 

1 เครื่อง
856,000.00 856,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 852,790.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 856,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000098 3 พฤศจิกายน 2564

2. หจก แคชวัน เทคโนโลยี แอนด เซอรวิส 856,000.00

8 ชุดคอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 449,400.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็คทีฟเวิรค แอนด เซอรวิส จํากัด 449,400.00 บริษัท แอ็คทีฟเวิรค แอนด เซอรวิส จํากัด 449,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000142 4 พฤศจิกายน 2564

10 โหลดอิเล็คทรอนิคส แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 545,700.00 545,700.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เบสทอินเตอรเทรด (ประเทศไทย) จํากัด 545,700.00 บริษัท เบสทอินเตอรเทรด (ประเทศไทย) จํากัด 525,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000092 8 พฤศจิกายน 2564

บริษัท โมเมนตัม เอเชีย เทคโนโลยีส จํากัด 567,100.00

7 ตูแชแข็งอุณหภูมิต่ํา -80 Cํ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 995,100.00 995,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 992,960.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 992,960.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000091 10 พฤศจิกายน 2564

13 จางเหมาปรับปรุงหองเก็บยาและหองตรวจโรค 2 760,000.00 663,862.62ราคาอิเล็กทรอนิกส (1.หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร 571,247.98 หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร 571,247.98 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000175 18 พฤศจิกายน 2564

2.บริษัท เอ็ม.อี.เอส.ไอ.วิศวกรรม จํากัด 589,000.00

3.บริษัท ซิมม 702 จํากัด 657,946.85

4.บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 663,500.00

5.บริษัท ที แอนด ที อินทิเรียร ดีไซน จํากัด 749,171.21

11

เครื่องวิเคราะหปริมาณไขมัน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 800,000.00 800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 800,000.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 800,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000072 22 พฤศจิกายน 2564

12
ตูบมเชื้อแบบเขยาชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 810,000.00 810,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 80,750.00 บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 807,850.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000071 23 พฤศจิกายน 2564

4 จางทําเสื้อโปโล การกีฬาแหงประเทศไทย 345,075.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามพรีเมี่ยมพลัส อินเตอรแฟบริค จํากัด 345,075.00 บริษัท สยามพรีเมี่ยมพลัส อินเตอรแฟบริค จํากัด 345,075.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000083 23 พฤศจิกายน 2564 

14
ซื้อหัวเครื่องโทรศัพท จํานวน 50 เครื่อง 125,000.00 120,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 120,375.00 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 120,375.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000193 25 พฤศจิกายน 2564

15 เชาใชระบบ Cloud PBX ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พื้นที่การศึกษาจังหวัด

ราชบุรี จํานวน 1 ระบบ 220,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 214,000.00 บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) 214,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000194 25 พฤศจิกายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1

ซื้อสิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย เอ 

ไอ เอส สําหรับนักศึกษา จํานวน 85 Code
153,000.00 140,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวเลส เน็ทเวอรค จํากัด

140,250.00
บริษัท แอดวานซ ไวเลส เน็ทเวอรค จํากัด

140,250.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000185 11 พฤศจิกายน 2564

2
จางจัดทําและติดตั้งบูธแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรมงานวิจัย

แหงชาติ 2564
380,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอทโมสเฟยร ครีเอทีฟ แอนด ออรแกไนเซอร จํากัด	 350,000.00 บริษัท แอทโมสเฟยร ครีเอทีฟ แอนด ออรแกไนเซอร จํากัด	 350,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000188 15 พฤศจิกายน 2564

3

ซื้อสิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย ทรู 

มูฟ เอช สําหรับนักศึกษา จํานวน 66 Code
118,800.00 105,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด

140,250.00
บริษัท แอดวานซ ไวเลส เน็ทเวอรค จํากัด

105,600.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000184 11 พฤศจิกายน 2564

4

ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 5 รายการ
220,000.00 209,934.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนไบรท จํากัด

209,934.00
บริษัท ซายนไบรท จํากัด

209,934.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000195 17 พฤศจิกายน 2564

5 จางซอมลิฟต ยี่หอ โคเน อาคารเรียนรวม 3 จํานวน 1 ชุด
403,800.00 403,785.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

403,785.90
บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)

403,785.90
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000187 16 พฤศจิกายน 2564

6
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนธันวาคม 2564 

จํานวน 1 รายการ
950,000.00 903,714.90 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc

950,000.00
Amazon web services,Inc

895,309.26
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000180 23 พฤศจิกายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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