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

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 9,968,976.00

บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 9,998,625.70

2 ชุดถังปฏิกรณชีวภาพ จํานวน 1 ชุด 1,000,000.00 995,100.00 วิธีคัดเลือก บริษัท กิบไทย จํากัด 995,100.00 บริษัท กิบไทย จํากัด 995,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SBT-CON 326/2564 9 กรกฎาคม 2564

บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 1,498,535

บริษัท เฮาสเซน เบอรนสไลน จํากัด 1,499,391

บริษัท เวลเมท คอรปอเรชั่น จํากัด 1,499,819

3
ตูอบลมรอนแบบถาด (Tray dryer) จํานวน 1 ตู 166,000.00 165,850.00

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ทรัพยคลังทอง อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 165,850.00

บริษัท ทรัพยคลังทอง อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด
165,850.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 334/2564 9 กรกฎาคม 2564

4 จางทําระบบการเชื่อมโยงขอมูลการใหบริการนักศึกษาผาน

โทรศัพทมือถือ(Mobile Application for Service Integration : 

MOD LINK) จํานวน 1 ระบบ

4,300,000.00 4,250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 4,240,000.00 บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 4,240,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 335/2564 12 กรกฎาคม 2564

5 ซื้อระบบตรวจวัดพลังงานไฟฟา พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 2,940,000.00 2,938,949.74 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 2,910,400.00               บริ ษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 2,910,400.00                   ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 340/2564 12 กรกฎาคม 2564

6

จางพัฒนาโซลูชั่นสําหรับคลังสินคาอัจฉริยะแบบครบวงจรบนฐาน

อินเตอรเน็ตของสรรพสิ่ง จํานวน 1 ระบบ

2,000,000.00 1,940,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แซฟวี่โอ จํากัด

บริษัท คลาริตัส จํากัด

1,940,0001,000,000 บริษัท แซฟวี่โอ จํากัด 1,930,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 339/2564 16 กรกฎาคม 2564

7 ชุดเครื่องแยกความดันสูงพรอมคอลัมนและอุปกรณประกอบ 

จํานวน 1 ชุด

1,700,000.00 1,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด

บริษัท ลาโบเทค จํากัด

1,697,0001,700,000

บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 1,697,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 341/2564 16 กรกฎาคม 2564

8 จางเหมาเดินสายสงไฟฟา 24 kV อาคารเทคโนโลยีมีเดียและศิลป

ประยุกต (MTA)
1,110,000.00 1,109,128.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,103,000.00 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,103,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 347/2564 21 กรกฎาคม 2564

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 331/2564 9 กรกฎาคม 2564

2

อุปกรณเก็บขอมูลยานยนตไฟฟา จํานวน  1 ชุด 1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท อินโนวาแพค จํากัด 1,498,535.00

1 เชาใชครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 12,000,000.00 11,953,939.42 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 333/2564 2 กรกฎาคม 2564บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 9,968,976.00                   

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



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

1

จางซอมลิฟต ยี่หอ โอทิส อาคารวิศววัฒนะ (ลิฟตขนของ)  จํานวน 1 

ชุด 721,300.00 721,287.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร 

(ประทศไทย) จํากัด 721,287.00

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร 

(ประทศไทย) จํากัด 721,287 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ BGM - PO 119/2564 2 กรกฎาคม 2564

2 จางซอมลิฟต ยี่หอ HITACHI อาคารสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 ชุด 241,500.00 241,472.25 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 241,472.25

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 241,472.25 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ BGM - PO 125/2564 12 กรกฎาคม 2564

3 ซื้อหุนยนตสงอาหารและยา จํานวน 8 ตัว 856,000.00 856,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ทริปเปล เอ เอ็นจิเนียริ่ง

 แอนด ซัพพลาย จํากัด 856,000.00

บริษัท ทริปเปล เอ เอ็นจิ

เนียริ่ง แอนด ซัพพลาย จํากัด 856000 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT- PO 171/2564 29 กรกฎาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 ซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส (Tablet) จํานวน 3 เครื่อง 138,000.00 137,883.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 137,853.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 137,853.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 332/2564 7 กรกฎาคม 2564

2 ครุภัณฑวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ 152,750.00 141,041.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟ.อี.เอส. จํากัด 141,041.41 บริษัท เอฟ.อี.เอส. จํากัด 141,041.41 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 338/2564 9 กรกฎาคม 2564

3
จางเหมาดําเนินการประสานงานโครงการศึกษาความตองการของผูใชบริการ (User 

Research) เพื่อหาแนวทางในการออกแบบ Dashboard นําเสนอขอมูลเพื่อการบริหาร

และวางแผนกลยุทธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 งาน

220,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมน ไนซ เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 214,000.00
บริษัท ฮิวแมน ไนซ เอ็กซพีเรียนซ 

จํากัด
214,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 348/2564 10 กรกฎาคม 2564

4 จางเหมาติดตั้งผนังและระบบระบายอากาศ อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ 440,000.00 431,856.77 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ฉันธไมตรีวิศวกรรม 414,900.35 หางหุนสวนจํากัด ฉันธไมตรีวิศวกรรม 414,900.35 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 344/2564 22 กรกฎาคม 2564

5 จางเหมาติดตั้งขายสาร UTP อาคารสํานักงานอธิการบดี 389,000.00 388,452.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จํากัด 388,452.80 บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จํากัด 388,452.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 350/2564 30 กรกฎาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 ซื้อสิทธิ์ในการใชบริการแพลตฟอรม Lattice ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 รา 400,000.00 337,708.44 วิธีเฉพาะเจาะจง Lattice.com 316,395.09 Lattice.com 316,395.09 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 026/2564 2 กรกฎาคม 2564

2 ซื้อเครื่องปนเหวี่ยงชนิดปรับอุณหภูมิเย็นได จํานวน 1 เครื่อง 150,000.00 129,994.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 129,994.30 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 129,994.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 113/2564 2 กรกฎาคม 2564

3 ซื้อคอมพิวเตอรตั้งโตะ (PC) จํานวน 1 เครื่อง 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวน รวมชาง 150,000.00 หางหุนสวน รวมชาง 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 114/2564 2 กรกฎาคม 2564

7 จางซอมลิฟต ยี่หอ โอทิส อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 144,450.00 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเอร (ประเทศไทย) จํากัด 144,450.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเอร (ประเทศไทย) จํากัด 144,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 121/2564 13 กรกฎาคม 2564

5 จางประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียนรูออนไลน จํานวน 1 งาน 400,000.00 39,269.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโอที ฮับ จํากัด 392,690.00 บริษัท ไอโอที ฮับ จํากัด 392,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 122/2564 13 กรกฎาคม 2564

6 จางออกแบบรูปแบบเว็บไซตระบบทัวรเสมือนจริงฟโบ (FIBO Virtual 

Tour) จํานวน 1 งาน

350,000.00 340,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอรปจูริสท จํากัด 316,200.00 บริษัท คอรปจูริสท จํากัด 316,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 124/2564 13 กรกฎาคม 2564

8 จางทําชิ้นสวนงานจุดตรวจคัดกรองโรคโควิด 19 ประยุกตจากตู

โทรศัพทสาธารณะตามแบบ จํานวน 18 รายการ

250,000.00 213,614.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุงสยามเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส 2019 

จํากัด

213,614.80 บริษัท รุงสยามเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส 2019 

จํากัด

213614.8 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 126/2564 22 กรกฎาคม 2564

9 ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนสิงหาคม 2564 

จํานวน 1 รายการ

400,000.00 399,551.20 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 028/2564 30 กรกฎาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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