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

1 จางเหมาปรับปรุงหองสําหรับพื้นที่การเรียนรู (Learning Space) 3,800,000.00 3,720,237.36
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส
1. บริษัท คิว เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,315,526.55 หจก. เอส.พี.อาร.เดคคอรเรชั่น 2,3155,26.55 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 247/2564 8 มีนาคม 2564

2. บริษัท พี เอส เพาเวอรลายส จํากัด

3. บริษัท เจเอ็นเอส โปรดักสชั่น จํากัด

4. บริษัท อินเตอรเทค จํากัด

5. บริษัท เอส.พี.อารเดคอเรชั่น จํากัด

6. บริษัท ดีไซเอนซ คอนซัลแตนท

7 บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด

8. หจก. เอส.พี.อารเดคคอรเรชั่น

2 เครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาดไมนอยกวา 40 kVA   จํานวน 2 เครื่อง 877,400.00 877,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทยแลนด) จํากัด 877,400.00 บริษัท วิคทรอน ย.ูพี.เอส.(ไทยแลนด) จํากัด 877,400.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 345/2564 6 สิงหาคม 2564

3
เครื่องวิเคราะหองคประกอบกาซขนาดเล็ก (Micro Gas chromatography Micro GC) 

จํานวน 1 ชุด
2,300,000.00 2,057,464.67 วิธีคัดเลือก

1.บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด

2. บริษัท ยูนิซอฟต ซิสเต็ม จํากัด

3. บริษัท พีลาทัส จํากัด

1,900,000.00 บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด 1,900,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 357/2564 16 สิงหาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนสิงหาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1
จางซอมลิฟต ยี่หอ โอทิส อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร 

จํานวน 3 ชุด
2,083,000.00 2,082,969.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 2,082,969.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 2,082,969.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 129/2564 4 สิงหาคม 2564

2
ซื้อสิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย เอ ไอ

 เอส สําหรับนักศึกษา จํานวน 1,500 Code
2,700,000.00 2,475,000.00   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 2,475,000.00 บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 2,475,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 146/2564 25 สิงหาคม 2564

3
ซื้อสิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย ทรู 

มูฟ เอช สําหรับนักศึกษา จํานวน 1,200 Code
2,160,000.00 2,054,400.00   วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิ

เคชั่น จํากัด
1,920,000.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 1,920,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 147/2564 25 สิงหาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) ขนาดไมนอยกวา 40 kVA 877,400.00 877,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทวิคทรอน ย.ูพ.ีเอส. (ไทยแลนด) จํากัด 877,400.00 บริษัทวิคทรอน ย.ูพ.ีเอส. (ไทยแลนด) จํากัด 877,400.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 345/2564 6 สิงหาคม 2564

2 ซื้อชุดอุปกรณติดตั้งกลอง จํานวน 1 ชุด 499,476.00 499,476.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิรค จํากัด 499,476 บริษัท บิซิคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิรค จํากัด 499,476.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ MTA-CON 352/2564 11 สิงหาคม 2564

3 จางซอมระบบแจงเหตุเพลิงไหมอาคารวิศววัฒนะ 8 ชั้น และ 11 ชั้น 500,000.00 465,656.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีที.ซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 465,656.00 บริษัท พ.ีที.ซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 465,656.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 360/2564 16 สิงหาคม 2564

4 จางทําเข็มวิทยฐานะ ปการศึกษา  2563 จํานวน  3,800  เข็ม   500,000.00 447,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเฟรม แอนด แอคเซ็สโซรี จํากัด 406600 บริษัท ไทยเฟรม แอนด แอคเซ็สโซรี จํากัด 406,600.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 362/2564 17 สิงหาคม 2564

5 จางทําชุดทดสอบการระบายความรอนทางรังสีกลางแจง 650,000.00 650,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงขาติ 650,000.00 ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงขาติ 650,000.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-CON 349/2564 23 สิงหาคม 2564

6 ซื้อชุดดูดควันไอสารเคมี จํานวน 1 ชุด 778,000.00 756,276.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน ออลอทอรเนทีฟ จํากัด 750000 บริษัท ดีไซน ออลอทอรเนทีฟ จํากัด 750,000.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 370/2564 26 สิงหาคม 2564

7 ซื้อไฟฉุกเฉิน จํานวน 91 ชุด 182,000.00 165,577.69 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที. เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 165,577.69 บริษัท ไอที. เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 165,577.69                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 353/2564 10 สิงหาคม 2564

8

จางบริการบํารุงรักษาระบบการสอบออนไลนการประเมินผลผูสอบดานการรูเรื่องตาม
แนวPISA จํานวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 500,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 490,000.00 บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 490,000.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-CON  374 /2564 31 สิงหาคม 2564

9 ชุดทดลองการอินเตอรเฟสดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (LabVIEW) จํานวน 3 ชุด 450,000.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนทรอนิค จํากัด 449,400.00 บริษัท แอนทรอนิค จํากัด 449,400.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 371/2564 27 สิงหาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขทีและวันทีของสัญญาในการซือหรือจาง



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

1
จางเหมาทดสอบระบบการทํางานของเครื่องวิเคราะหสารชีวภาพดวย

เทคนิคไฮเพอฟอรมมานซลิควิดโครมาโตกราฟ 500,000.00                499,155.00      

วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 499,155.00                 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 499,155.00      ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 130/2564 2 สิงหาคม 2564

16
ซื้อสิทธิ์ในการเขาใชโปรแกรม Monsoonsim ระยะเวลา 12 เดือน 

จํานวน 1 ชุด
345,000.00 344,636.30

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โซนิกเซอรวิส จํากัด 344,636.30 บริษัท โซนิกเซอรวิส จํากัด 344,636.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ GMI-PO 131/2564 2 สิงหาคม 2564

2

ซื้อสิทธิ์ในการใชบริการแพลตฟอรม Atlassian ระยะเวลา 1 ป จํานวน

 1 รายการ 300,000.00 276,062.15 วิธีเฉพาะเจาะจง Atlassian Pty Ltd 280,643.65 Atlassian Pty Ltd 280,643.65 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 029/2564 3 สิงหาคม 2564

3
จางซอมลิฟต ยี่หอ โอทิส อาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร 

จํานวน 3 ชุด
2,083,000.00 2,082,969.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 2,082,969.00
บริ ษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) 

จํากัด
2,082,969.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 129/2564 4 สิงหาคม 2564

4 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 2 เครื่อง 162,426.00 162,426.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 162,426.00 บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 162,426.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ MTA-PO 131/2564 4 สิงหาคม 2564

5 เครื่องบันทึกขอมูลแบบอัตโนมัติ (Data logger) จํานวน 3 เครื่อง 300,000.00 296,122.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แคมปเบล ไซเอนทิฟค เซาทอีสท เอเชีย

 จํากัด

296,122.50 บริษัท แคมปเบล ไซเอนทิฟคเซาทอีสท 

เอเชีย จํากัด

296,122.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 132/2564 4 สิงหาคม 2564

6

ซื้อชุดผลิตสื่อดิจิทัลเพื่อเสริมการเรียนรูออนไลน  จํานวน 1 ชุด 463,744.00 463,712.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริ ษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซาปูระ ซินเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด

463,324.00 บริ ษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 463,324.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-PO 135/2564 4 สิงหาคม 2564

7 เครื่องคอมพิวเตอรแท็ปเล็ต จํานวน 45 เครื่อง 490,000.00 481,018.50

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พ.ีท.ีเอ็น.อินโนเวชั่น จํากัด 481,018.50 บริษัท พ.ีท.ีเอ็น.อินโนเวชั่น จํากัด 481,018.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-PO 138/2564 9 สิงหาคม  2564

8

เตาเผาไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 210,000.00 199,020.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หจก.ไทยเฟอรเนส เอ็นจิเนียริ่ง 199,020.00 หจก.ไทยเฟอรเนส เอ็นจิเนียริ่ง 199,020.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ MTA-PO 139/2564 13 สิงหาคม 2564

9 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 10 เครื่อง 409,000.00 409,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 408,954.00 บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 408,954.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ MTA-PO 140/2564 13 สิงหาคม 2564

10 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 16 รายการ 500,000.00                499,262.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 499,262.00  บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 499,262.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 141/2564 13 สิงหาคม 2564

14
ซื้อสิทธิในโปรแกรม Standalone CDEGS Academic License 

ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 1 ระบบ
180,000.00 166,575.15

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท Safe Engineering Services & 

technologies ltd
173,859.30

บริษัท Safe Engineering Services & 

technologies ltd
173,859.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-IPO030/2564 20 สิงหาคม 2564

15 เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง 120,000.00 120,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด 120,000.00 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด 120,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-PO 144/2564 20 สิงหาคม 2564

11
ซื้อสิทธิ์ในโปรแกรม CITI Program ระยะเวลา 1 ป  เริ่มตั้งแต 1 

กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
173,400.00 171,631.32

วิธีเฉพาะเจาะจง

CITI Program, a division of BRANY 171,304.92 CITI Program, a division of BRANY 171,304.92 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 032/2564 25 สิงหาคม 2564

12
ซื้อสิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย ดี 

แทค สําหรับนักศึกษา จํานวน 600 code
840,000.00 834,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด	 834,600.00 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 834,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 148/2564 25 สิงหาคม 2564

13

ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกันยายน 2564 

จํานวน 1 รายการ

400,000.00 406,299.71

วิธีเฉพาะเจาะจง

Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 033/2564 30 สิงหาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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