
ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที

1
จางทําระบบสารสนเทศ เพื่อการทํางาน การจัดการดานบัญชี การเงิน พัสดุ งบประมาณ 

เพื่อการบริหารองคกร (ระบบ ERP) จํานวน 1 ระบบ
46,345,000.00 48,369,799.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิช โซลูชั่นส จํากัด 46,300,000.00 บริษัท อินโนวิช โซลูชั่นส จํากัด 46,300,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000253 14 มกราคม 2565

2
ซื้อสิทธิการใชงานระบบการจัดการการเรียนรู (Learning Management System) จํานวน 

1 งาน
2,000,000.00 1,922,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคนิเคิล จํากัด 1,922,790.00 บริษัท โคนิเคิล จํากัด 1,922,790.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000264 31 มกราคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1 จางประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม 475,508.00 475,508.00 วิธีเฉพาะเจาจง บริษัท ทวินเตอร จํากัด 475,508.00 บริษัท ทวินเตอร จํากัด 475,508.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000262 10 มกราคม 2565

2 ตูเก็บอุปกรณขายสายคอมพิวเตอรและอุปกรณโทรคมนาคมพรอมติดตั้ง จํานวน 4 รายการ 385,000.00 382,238.24 วิธีเฉพาะเจาจง บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 381,990.00                บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 381,990.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000259 14 มกราคม 2565

3 อุปกรณจัดเก็บขอมูล Network Attached Storage (NAS) จํานวน 1 ชุด 200,000.00 195,489.00 วิธีเฉพาะเจาจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 192,600.00 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 192,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000265 24 มกราคม 2565

4

จางจัดทําเว็บไซตสถาบันการเรียนรู (Learning Innovation) ตามระบบอัตลักษณองคกร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1

 งาน 200,000.00 197,950.00 วิธีเฉพาะเจาจง บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 197,950.00                บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 197,950.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000256 13 มกราคม 2565

5 จางผลิตสื่อวีดิทัศนกองทุนเพื่อการศึกษา เรียนรูและสรางอาชีพ (วาที)่ ครูผูมีอุดมการณ จํานวน 1 งาน 210,000.00 203,300.00 วิธีเฉพาะเจาจง บริษัท คารปเฮาส จํากัด 203,300.00 บริษัท คารปเฮาส จํากัด 203,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C6500252 12 มกราคม 2565

6 จางทําโรงเรือนพรอมระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (ชั่วคราว) จํานวน 1 หลัง 278,200.00 278,200.00 วิธีเฉพาะเจาจง บริษัท เอสพีสมารทแพลนท จํากัด 278,200.00 บริษัท เอสพีสมารทแพลนท จํากัด 278,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000270 27 มกราคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1 เครื่องปรับอากาศ จํานวน 2 เครื่อง 250,000.00 140,812.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริทรัพย เจนเนอรัล จํากัด 140,812.00 บริษัท ศิริทรัพย เจนเนอรัล จํากัด 140,812.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000257 10 มกราคม 2565

2 ซื้อครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2 รายการ 470,000.00                424,790.00            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครซโซลูชั่น จํากัด 417,300.00                บริษัท เครซโซลูชั่น จํากัด 417,300.00            ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000261 11 มกราคม 2565

3
จางซอมเครื่องวิเคราะหองคประกอบโดยอาศัยหลักการดูดกลืนแสง

ในชวงอินฟราเรด หมายเลขครุภัณฑ 54P0200071 จํานวน 1 เครื่อง
100,000.00 100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.อุปกรณ และเคมีวิจัย 100,000.00 หจก.อุปกรณ และเคมีวิจัย 100,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000249 12 มกราคม 2565

4 จางขนยายวัสดุอุปกรณสํานักงาน 167,000.00 166,420.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็น.เจ.แพ็คแอนดมูฟ จํากัด 166,420.00 บริษัท เอ็น.เจ.แพ็คแอนดมูฟ จํากัด 166,420.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000271 21 มกราคม 2565

5
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2565

 จํานวน 1 รายการ
1,000,000.00 905,957.49 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 905,957.49 Amazon web services,Inc 914,849.11 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000274 24 มกราคม 2565

6
ซื้อสิทธิในการใชบริการแพลตฟอรม Slack ระยะเวลา 1 ป โดยเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2565  ถึงวันที่  15 กุมภาพันธ  2566
300,000.00 144,609.40 วิธีเฉพาะเจาะจง Slack Technologies, Inc 104,592.07 Slack Technologies, Inc 104,592.07 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000275 24 มกราคม 2565

7 ซื้อเครื่องขยายเสียง จํานวน 10 เครื่อง 200,000.00 199,555.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 199,555.00 บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 199,555.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000276 26 มกราคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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