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

1 จางทําเครนยกสินคาแบบสูง (High-Rise Stacker Crane) จํานวน 1 เครื่อง 5,885,500.00 5,635,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมน้ําเมคคานิกา จํากัด 5,635,500.00 บริษัท แมน้ําเมคคานิกา จํากัด 5,635,500.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000219 1 กุมภาพันธ 2565

2
จางทําระบบบริหารจัดการขอมูลแบบรวมศูนย (Centralized Master Data 

Management) ระยะที่ 1 จํานวน 1 ระบบ
1,870,000.00 1,860,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 1,739,000.00 บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 1,739,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000280 2 กุมภาพันธ 2565

3
โปรแกรมออกแบบและจําลองการผลิตเครื่องจักรแบบ 3 มิติ (VISUAL COMPONENT) 

จํานวน 1 โปรแกรม
1,284,000.00 781,100.00 วิธีคัดเลือก

บรษท โรบอท ซสเตม จากด 

บริษัท โปรเล็คทริค ซิสเต็ม จํากัด

บริษัท ซีเอส เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส แอนดซัพพลาย 

จํากัด

 781100

-

856,000 

บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จํากัด 781,100.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000216 3 กุมภาพันธ 2565

4 ครุภัณฑการศึกษา 3 รายการ 1,900,500.00 1,900,473.01 วิธีคัดเลือก
บริษัท ไอโกลรี่ จํากัด

บริษัท เพาเวอร แล็บ เอ็นเนอรยี่ จํากัด
1900473.01 บริษัท ไอโกลรี่ จํากัด 1,900,473.01 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000238 11 กุมภาพันธ 2565

5 จางทําระบบการใหบริการบุคลากรผานโทรศัพทมือถือ (MOD LINK for STAFF) 4,500,000.00 3,800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 3,700,000.00 บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 3,700,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000285 11 กุมภาพันธ 2565

6 จางเหมาปรับปรุงสํานักงาน ชั้น 3 อาคารภาควิชาเคมี 2,663,700.00 2,663,111.70 e-bidding

1. หางหุนสวนจํากัด ฉันธไมตรีวิศวกรรม

2. หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร

3. บริษัท กุลณภาภัค จํากัด

4. บริษัท เอส.เอ็น.พี.คอน แอนด บิลด จํากัด

2.322.255.77

2.497.140.99

2.527.502.35

2.625.109.31

หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร 2,497,140.99 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000005 14 กุมภาพันธ 2565

7
อุปกรณ Firewall สําหรับศูนยขอมูลกลาง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ระบบ
5,000,000.00 7,393,700.00 วิธีคัดเลือก

1.บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูชั่น จํากัด (มหาชน) 

2.บริษัท คอมเนท จํากัด

3.บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จํากัด (มหาชน)

4,790,925

4,868,500
บริษัท คอมเนท จํากัด 4,793,600.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000247 17 กุมภาพันธ 2565

8
ซอฟตแวรระบบบริหารจัดการสิทธิ์ผูดูแลระบบ (Privilege Access Management) แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,500,000.00 5,633,550.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด 2,493,100 บริษัท ซีนิธคอมพ จํากัด 2,493,100.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000255 17 กุมภาพันธ 2565

9 จางเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 2,700,000.00 2,626,655.27 e-bidding

1.บริษัท มุมทอง จํากัด 

2.บริษัท นครอินทรวัฒนา จํากัด         

3.หางหุนสวนจํากัด ไอ.โอ.เอส.คอนสตรัคชั่น

4.หางหุนสวนจํากัด ไอ.ซ.ีเอส บางกอก

2,340,000

2,488,000

2,280,000

2,350,000

บริษัท มุมทอง จํากัด 2,340,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000167 25 กุมภาพันธ 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของสัญญาในการซือหรือจาง



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

1 ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม LS-DYNA จํานวน 1 โปรแกรม 374,500.00 370,000.00 370,000.00 บริษัท แคดเค็ม เทคโนโลยี จํากัด 370,000.00 บริษัท แคดเค็ม เทคโนโลยี จํากัด 370,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อยไขทุกประการ
C65000290 21 กุมภาพันธ 2565

2 ชุดระบบควบคุมการเปดปดประตูอัจฉริยะ จํานวน 7 ชุด 142,000.00 140,812.00 140,812.00 บริษัท แอดเน็กซ อิเล็กทรอนิกส จํากั 140,812.00 บริษัท แอดเน็กซ อิเล็กทรอนิกส จํากัด 140,812.00 ถูกตองตรงตามเงื่อยไขทุกประการ C65000298 28 กุมภาพันธ 2565

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 จางเหมาทดสอบระบบการทํางานของเครื่องวิเคราะหสารชีวภาพดวยเทคนิคลิควิด 200,000.00 186,051.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 186,051.60 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 186,051.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000283 26 มกราคม 2565

2
จางซอมลิฟต ยี่หอ Otis อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 546,600.00 546,598.80

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

546,598.80 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

546,598.80
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

P65000284
4 กุมภาพันธ 2565

3 จางขนยายวัสดุอุปกรณ เอกสารสํานักงานและครุภัณฑ 424,790.00 424,790.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บีพี คาลลิเบรชั่น จํากัด 424,790.00 บริษัท บีพี คาลลิเบรชั่น จํากัด 424,790.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
P65000288

10 กุมภาพันธ 2565

4
จางซอมลิฟต ยี่หอ HiTACHI อาคารเรียนรวม 5 443,700.00 443,654.10

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

443,654.10 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

443,654.10
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

P65000289
11 กุมภาพันธ 2565

5
จางทําครุภัณฑสําหรับหองปฏิบัติการ ศูนยเทคโนโลยีซอมบํารุงรักษา จํานวน 2 

รายการ

185,270.00 185,270.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โปรบิซ อินเตอร จํากัด 185,270.00 บริษัท โปรบิซ อินเตอร จํากัด 185,270.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

P65000293
15 กุมภาพันธ 2565

6
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนมีนาคม 2565 จํานวน 1 

รายการ
1,000,000.00 905,132.13

วิธีเฉพาะเจาะจง
Amazon web services,Inc 899,653.26 Amazon web services,Inc 899,653.26 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000294 18 กุมภาพันธ 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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