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

1
ตูปลอดเชื้อ (Biosafety Cabinet class II) ขนาด 5 ฟุต  แขวงทาขาม เขตบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 15 ชุด
6,750,000.000 6,750,000.000 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท ไอโครเทค จํากัด

2. บริษัท ศรีเบญจา อินเตอรเทรด จํากัด

3. บริษัท อาฟเตอร แล็บ จํากัด

6,731,370.00

-

6,909,525.00

บริษัท ไอโครเทค จํากัด 6,731,370.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000166 1 ธันวาคม 2564

2

ชุดสกัดสารและองคประกอบทางเคมี แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,500,000.000 1,500,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 1,498,000.00 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 1,498,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000191 2 ธันวาคม 2564

3
ชุดแกสโครมาโตรกราฟ (Gas chromatography) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน

 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,000,000.000 2,000,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 2,000,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 2,000,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000039 2 ธันวาคม 2564

6
กลองจุลทรรศนงานโลหะวิทยา พรอมโปรแกรมวิเคราะห แขวงบางมด เขตทุงครุ

 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
1,797,600.000 1,797,600.000 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ โพรดักส จํากัด 1,790,000.00 บริษัท เมนเทล จํากัด 1,780,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000076 8 ธันวาคม 2564

4

ชุดเครื่องมือวิเคราะหหาแรธาตุในตัวอยาง ดิน ปุย และพืช แขวงทาขาม เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 3,300,000.000 3,300,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด 3,296,000.00 บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด 3,218,100.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000206 8 ธันวาคม 2564

5
เครื่องมือจัดเก็บขอมูลดานกายภาพงานสถาปตยกรรมพรอมอุปกรณ แขวงทาขาม

 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
4,009,500.000 4,009,500.000 วิธีคัดเลือก

1.บริษัท จิตใจ จํากัด

2.บริษัท อนุธาน จํากัด

3.บริษัท ทองนิยม คอนสตรัคชั่น จํากัด

3,948,922.74

3,995,781.25

4,006,481.25

บริษัท จิตใจ จํากัด 3,790,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000133 9 ธันวาคม 2564

7
ชุดบันทึกขอมูล 3 มิติดวยระบบ Online Measurement แขวงบางมด เขตทุงครุ

 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
4,100,000.000 4,100,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง 1.บริษัท เมนเทล จํากัด 4,100,000.00 บริษัท เมนเทล จํากัด 4,100,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000110 9 ธันวาคม 2564

8
เครื่องวิเคราะหการเคลื่อนที่และการเสียรูป 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร  จํานวน  1 ชุด
3,300,000.000 3,300,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมนเทล จํากัด 3,300,000.00 บริษัท เมนเทล จํากัด 3,290,700.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000169 9 ธันวาคม 2564

9
ชุดอุปกรณแสดงผลความละเอียดขั้นสูงแบบสัมผัสสําหรับการศึกษาดาน

การแพทย แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
8,335,300.000 8,239,000.000 วิธีคัดเลือก

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เอ็ดดู พารท  จํากัด

บริษัท ซีเรียล ครีเอเตอรส จํากัด

8,185,500.00

8,215,460.00

8,232,045.00

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 8,132,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000139 13 ธันวาคม 2564

10
จางเหมางานติดตั้งปายจราจรและทาสีเสนจราจรภายใน มจธ. บางขุนเทียน 

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
1,500,000.000 1,474,592.070 วิธี e-bidding

1.หางหุนสวนจากด โรดเวย เอนเตอรไพรส

2.บริษัท เอส พี แอดเวอรไทยซิ่ง จํากัด

3.บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จํากัด

4 บริษัท อาคเนยเทาฟฟค จํากัด

879,000.00

999,900.00

1,104,400.00

1 155 000 00

.หางหุนสวนจํากัด โรดเวย เอนเตอรไพรส 879,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000109 15 ธันวาคม 2564

11
เครื่องทดสอบการกัดกรอนในสภาวะแวดลอมแบบหลากหลาย (Cyclic 

Corrosion Cabinet) ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด
1,906,700.000 1,872,500.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสโทร อินสทรูเมนท จํากัด 1,872,500.00 บริษัท แอสโทร อินสทรูเมนท จํากัด 1,872,500.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000196 16 ธันวาคม 2564

12
เครื่องเอ็กทรูเดอรขนาดเล็ก (Small Scale Extruder) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
5,700,000.00 5,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมนท จํากัด 5,700,000.00 บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมนท จํากัด 5,698,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000151 20 ธันวาคม 2564

13
ปรับปรุงสายเมนไฟฟาแรงต่ําและแสงสวางรอบรั้ว มจธ.บางขุนเทียน แขวงทาขาม

 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
1,500,000.000 1,494,546.570 วิธี e-bidding

1.บรษท ท อาร เอส แอบโซลูท จากด

2.บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

3.บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

4 หางหนสวนจํากัด ซันไลทติ้ง 559

818,000.00

880,000.00 

889,894.33 

925 000 00 

บริษัท ที อาร เอส แอบโซลูท จํากัด 818,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000149 21 ธันวาคม 2564

14
เครื่องตัดและขัดผิวดวยอนุภาคไอออน (Ion Beam Milling) แขวงบางมด เขตทุง

ครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
6,900,000.000 6,900,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 6,900,000.00 บริษัท ฮีสโตเซ็นเตอร (ไทยแลนด) จํากัด 6,900,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000218 22 ธันวาคม 2564

15 ตูดูดไอสารเคมี แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ชุด 2,461,000.000 2,461,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 2,461,000.00 บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 2,461,000.000 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000199 23 ธันวาคม 2564

16
จางเหมาปรับปรุงยกระดับหมอแปลงขนาด 1,600 kVA แขวงทาขาม เขตบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
2,500,000.000 2,499,219.580 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียร ง จํากัด

2. บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง  จํากัด

3. บริษัท ตรีสกุล จํากัด

2,495,559.00

2,499,000.00

2,795,000.00

บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,495,559.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000203 23 ธันวาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

17

ครุภณฑการศกษา จานวน 2 รายการ

1.เครื่องบันทึกสัญญาณดานวิศวกรรมโยธาชั้นสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ชุด

2 เครื่องบันทึกสัญญาณสําหรับเครื่องทดสอบการอัดตัวคายน้ํา แขวงบางมด เขต

1,229,300.000 1,229,300.000 วิธีคัดเลือก บริษัท เทคสแควร จํากัด 1,228,360.00 บริษัท เทคสแควร จํากัด 1,228,360.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000080 24 ธันวาคม 2564

18
จางเหมาปรับปรุงหองน้ําอาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานตนแบบ มจธ.บางขุนเทียน

 แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
3,000,000.000 2,998,039.930 วิธี e-bidding

หางหุนสวนจํากัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม

บริษัท ดี เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท นครอินทรวัฒนา จํากัด

2,594,174.60

2,690,000.00

2,749,000.00

หางหุนสวนจํากัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม 2,594,174.60 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000153 24 ธันวาคม 2564

19
เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (Gas Chromatograph) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 2,000,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 2,000,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000201 24 ธันวาคม 2564

20

เครื่องวิเคราะหการดูดซับและการคายซับเชิงกายภาพและเชิงเคมี (Physical and

 chemical adsorption-desorption analyzer) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

6,130,000.00 6,130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตัน พาร (ประเทศไทย) จํากัด 6,130,000.00 บริษัท แอนตัน พาร (ประเทศไทย) จํากัด 6,130,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000202 24 ธันวาคม 2564

21 เชาใชครุภัณฑคอมพิวเตอรจํานวน 2 รายการ 1,592,000.000 1,590,876.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 1,590,876.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 1,590,876.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000210 24 ธันวาคม 2564

22
ชุดวิเคราะหสารแบบโครมาโตกราฟของเหลว แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,300,000.000 2,300,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 2,297,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 2,297,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000229 24 ธันวาคม 2564

23
จางเหมาปรับปรุงระบบเมนไฟฟาอาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
4,800,000.000 4,799,957.330 วิธี e-bidding

1.บรษท ซต เทค เอนจเนยรง จากด

2. บริษัท สตารค พาวเวอร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

3. บริษัท คลายลอย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

4 บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด

3,566,666

4,255,555

4,302,321.05

4 315 825 61

บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 3,566,666.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000170 27 ธันวาคม 2564

24
จางเหมาปรับปรุงหองปฎิบัติการอาคาร EXC ชั้น 2, 3, 4, 5 มจธ.บางขุนเทียน 

แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
9,600,000.000 9,599,931.230 วิธีคัดเลือก

บริษัท อินโนโวชั่น เทคโนโลยี จํากัด

บริษัท เอ็ม.ที.อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท นีโอแลบ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

9,493,592.37

9,537,861.76

9,580,914.21

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 9,540,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000198 27 ธันวาคม 2564

25
ชุดเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,700,000.000 2,700,000.000 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด

2. บริษัท ทูเกเตอร เซอรวิส จํากัด 

3. บริษัท บี.ที. เมโทรโลยี จํากัด

2,691,371

2,698,647

2,698,968

บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 2,686,021.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000217 27 ธันวาคม 2564

26
เครื่องทําแหงเยือกแข็งระบบสุญญากาศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 เครื่อง
1,880,000.00 1,880,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 3,880,000.00 บริษัท ซายน เอ็นจิเนียร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 3,880,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000228 27 ธันวาคม 2564

27
จางเหมาปรั บปรุงไหลทางพรอมปายภายใน มจธ.บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
3,500,000.000 3,498,207.780 วิธี e-bidding

1. บรษท ไทย ฟอรจูน เอส เทรดดง จากด

2. บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด

3. บริษัท เพชรประยูร การโยธา จํากัด

4  บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จํากัด

3,338,207.78

3,148,000.00

3,025,900.00

3 149 000 00

 บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จํากัด 3,149,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000124 28 ธันวาคม 2564

28

จางเหมากอสรางรั้วลวดหนาม บริเวณดานหลัง มจธ.ราชบุรี ตําบลรางบัว อําเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

1,040,000.000 1,039,245.90 วิธี e-bidding

1.บรษท กุลชยการโยธา จากด

2.บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด 

3.บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จํากัด

4 หางหนสวนจํากัด บาน ตึก ก็ซอมได

968,000

999,000

999,499

999 900

บริษัท กุลชัยการโยธา จํากัด 968,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000137 28 ธันวาคม 2564

29
เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตั้งพื้น แขวงบางมด 

เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,080,000.00 2,079,973.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 2,079,973.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 2,079,973.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000226 28 ธันวาคม 2564

30

ชุดฆาเชื้ออาหารที่บรรจุในภาชนะปดสนิทดวยความรอนดวยระบบ 

Overpressure (Steam water spray Retort) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

4,119,500.00 4,119,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอาร แอดวานซ เทคโนโลยี่ จํากัด 3,847,720.00 บริษัท เอสอาร แอดวานซ เทคโนโลยี่ จํากัด 3,847,720.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000227 28 ธันวาคม 2564

31
เครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล แขวงบางมด 

เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 130 เครื่อง
4,185,100.00 4,380,722.67 วิธี e-bidding

1. บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด 

2.  บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 

3. บริษัท แม็กโครแมช จํากัด

4,129,879.00 

4,166,045.00

4,298,190.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด 4,129,879.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000200 29 ธันวาคม 2564

32
จางเหมาปรับปรุงสายไฟฟา 24 kV ใตดินเขาอาคาร แขวงทาขาม เขตบางขุน

เทียนกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
5,500,000.000 5,499,735.340 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

2. บริษัท ตรีทัช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

3. บริษัท สุกัญญา อิเล็คทริค จํากัด

5,600,000.00

6,350,000.00

5,488,000.00

บริษัท สุกัญญา อิเล็คทริค จํากัด 5,480,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000204 29 ธันวาคม 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจางลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



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

33
จางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางพรอมระบบโซลาเซลล ถนนระยะที่ 4 มจธ.

ราชบุรี ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ
3,800,000.000 3,798,044.000 วิธี e-bidding

1. บรษท ทรปเปล อ ไลทตง จากด 

2. บริษัท พี.ที.ชัย ไลทติ้ง แอนด อินดัสทรี จํากัด 

3. บริษัท ซี-คอน รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 

4  กิจการรวมคาบริษัท วชิระดารวมคา 

1,889,999.99

2,135,900.00

2,139,248.28

2 920 000 00

บริษัท ทริปเปล อี ไลทติ้ง จํากัด 1,889,999.99 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000183 30 ธันวาคม 2564

34

สั่งซื้อระบบเครือขายโครงสรางพื้นฐานสําหรับ Building automation / 

Security / IoT System พรอมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน ๑ ระบบ

10,745,000.000 10,745,000.000 วิธี e-bidding

1. บริษัท เมาททูเมาท คอมมูนิเคชัน จํากัด

2. บริษัท เน็ตแคร โซลูชั่นส จํากัด

3. บริษัท เบย คอมพิวติ้ง จํากัด

10,745,000.00

10,994,785.00

11,248,375.00

บริษัท เมาททูเมาท คอมมูนิเคชัน จํากัด 10,745,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000120 30 ธันวาคม 2564

35
จางเหมาปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียนและปฏิบัติการทางภาษา 

คณะศิลปศาสตร แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร
5,900,000.000 5,899,871.820 วิธี e-bidding

1. บรษท ด เอม อนเตอรเนชนแนล (ประเทศไทย) จากด

2. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

3. บริษัท คิว.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด

4  บริษัท ไอ สแควร คอนสตรัคชั่น จํากัด 

5,150,000.00

5,280,000.00

5,585,780.00

ไมผานคณสมบัติ

บริษัท ดี เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 5,150,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000138 30 ธันวาคม 2564

36
จางเหมาปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียนรวม 1 และอาคารเรียนรวม 2 แขวงบางมด 

เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
14,400,000.00 14,399,035.820 วิธี e-bidding

1. บรษท เพอรเฟค อควปเมนท จากด

2. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

3. บริษัท ไอ สแควร คอนสตรัคชั่น จํากัด 

4  บริษัท เอ ซี เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนด ซัพพลาย จํากัด

12,490,000.00

12,778,000.00

13,130,000.00

13 171 716 09

บริษัท เพอรเฟค อีควิปเมนท จํากัด 12,490,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000161 30 ธันวาคม 2564

37
ซอฟต แวรวิเคราะหขอมูลการใชงานเครือขายไรสาย (Campus Insight) แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
3,000,000.000 3,168,198.670 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 2,900,000.00 บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 2,900,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000235 30 ธันวาคม 2564

38
ซื้ออุปกรณระบบเครือขายไรสายประจําพื้นที่การศึกษาทุงครุ แขวงบางมด เขตทุง

ครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ
9,990,000.000 13,151,996.800 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 9,980,000.00 บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 9,980,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000236 30 ธันวาคม 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1

ซื้อสิทธิในการเขาใชงานระบบฐานขอมูล Scival ระยะเวลา 1 ป เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 1 

ระบบ

2,070,000.00 1,970,030.59 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท Elsevier (Singapore) 

PTE. LTD.
2,086,684.36 บริษัท Elsevier (Singapore) PTE. LTD. 2,086,684.36 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ P65000251 30 ธันวาคม 2564

2

ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส Taylor & Francis 

online Package ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกาคม 2565

 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 1 ชุด

1,360,000.000 1,314,204.150 วิธีเฉพาะเจาะจง Taylor &Francis Group 1,344,153.17 Taylor &Francis Group 1,344,153.17 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ P65000254 30 ธันวาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 จางบริหารจัดการการพัฒนาบริการเชิงกลยุทธ (Strategic Information Service 

Development : SISD) จํานวน 1 งาน

500,000.00 499,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตะลุมบอน จํากัด 499,200.00 บริษัท ตะลุมบอน จํากัด 499,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000212 1 ธันวาคม 2564

2 จางงานจางเหมาปรับปรุงหองและเคานเตอรรับงานบริการวิชาการ อาคารศูนย

เครื่องมือวิทยาศาสตรฯ  จํานวน 1 งาน

280,000.00 279,837.08 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.พ.ีอาร.เดคคอร

เรชั่น

499,200.00 หางหุนสวนจํากัด เอส.พ.ีอาร.เดคคอรเรชั่น 278,205.08 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000213 3 ธันวาคม 2564

3 ซื้อครุภัณฑ 4 รายการ 28,400.00 281,624.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จํากัด 281,424.00 บริษัท เอส พี คอม จํากัด 2,814,264.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000214 3 ธันวาคม 2564

4 ซื้อระบบปรับอากาศหองปฏิบัติการ จํานวน 1 ระบบ 300,000.00 260,568.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย 

จํากัด

254,660.00 บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด 254,660.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000215 3 ธันวาคม 2564

5 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 4 รายการ 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนไบรท จํากัด 180,000.00 บริษัท ซายนไบรท จํากัด 180,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000221 15 ธันวาคม 2564

6 จางจัดทําภาพจําลองเสมือนจริง 360 องศา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 พื้นที่การศึกษาบางมด สําหรับรับชมผานระบบเทคโนโลยีคอมพิวเตอร จํานวน 1 งาน 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

120,000.00 115,453.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที่ดีดีสามหกศูนย จํากัด 115,453.00 บริษัท ที่ดีดีสามหกศูนย จํากัด 115,453.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000220 15 ธันวาคม 2564

7 จางที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบภายใน ระยะที่ 2 จํานวน 1 งาน 925,000.00 925,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอรเนชั่นแนล 

คอนซัลติ้ง จํากัด

925,000.00 บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอรเนชั่นแนล คอน

ซัลติ้ง จํากัด

920,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000174 16 ธันวาคม 2564

8 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 3 เครื่อง 550,000.00 550,000.00 วิธี e-bidding บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร 

จํากัด

529,650.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 529,650.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000141 21 ธันวาคม 2564

9 โปรแกรม SimaPro จํานวน 1 โปรแกรม 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ซี เอ็ม คอลซัลแทนซี จํากัด 300,000.00 บริษัท แอล ซี เอ็ม คอลซัลแทนซี จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000224 22 ธันวาคม 2564

10 ตูอบความรอนแบบสุญญากาศ (Vacuum Oven) จํานวน 1 ชุด 436,560.00 436,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 436,560.00 บริษัท ทีทีเค ซายเอนซ จํากัด 436,560.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000230 24 ธันวาคม 2564

11 จางผูตรวจสอบบัญชี จํานวน 1 งาน 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 300,000.00 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000231 24 ธันวาคม 2564

12 ตูอบลมรอน Hot air oven สําหรับอบตัวอยางเพื่อหาน้ําหนักแหงของเนื้อเยื้อพืช 

จํานวน 1 เครื่อง

120,000.00 120,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 120,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 120,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000232 24 ธันวาคม 2564

13 จางทําโครงทดสอบเหล็กขนาดเล็ก 365,000.00

362,695.76

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

362,695.76

บริษัท เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพ

พลายส จํากัด

362,695.76 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000234 24 ธันวาคม 2564

14 จางเหมาจัดเก็บกฤตภาคขาว จํานวน 12 เดือน 400,000.00 382,632.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 382,632.00

บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 382,632.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000246 30 ธันวาคม 2564

15 ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 จํานวน 3 รายการ

983,000.00 982,208.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส 

จํากัด

982,208.00 บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 982,208.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000244 30 ธันวาคม 2564

16 ซื้อสิทธิในการเขาใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล DB2 Work Group ระยะเวลา 12 เดือน เ             286,000.00 285,048.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส 

จํากัด

285,048.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด 285,048.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000245 30 ธันวาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 7 เครื่อง 231,000.00 225,694.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 224,694.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000223 20 ธันวาคม 2564

2
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนมกราคม 2565 

จํานวน 1 รายการ

1,000,000.00 913,165.87 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc USD27,150 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000248 27 ธันวาคม 2564

3 ซื้อสิทธิในการเขาใชโปรแกรม EndNote ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 

1 ชุด

360,000.00 351,351.45 วิธีเฉพาะเจาะจง Momentum Knowledge 

Services Pte.Ltd.

USD10,350 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000243 27 ธันวาคม 2564

4

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม 96 หลุม (PCR machine) จํานวน 1 

ชุด

180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 180,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000241 27 ธันวาคม 2564

5 จางการบํารุงรักษาซอฟตแวรระบบบริหารงานวิจัยและงานบริการ

วิชาการ สําหรับระยะที่ 1 ปที่ 6 ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 30 

ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2565 จํานวน 1 งาน 

842,605.00 731,761.29 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Clarivate Analytics (US) 

LLC

814,486.35 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ P65000250 29 ธันวาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคา บการคัดเลือกและ

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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