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

1 ซื้อปลั๊กไฟพรอมติดตั้ง 120 ชุด 1,250,000.00 1,168,440.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท  จี เอ็ม เบสท อิเลคทริคัล (2009) จํากัด 1,168,440.00 บริษัท  จี เอ็ม เบสท อิเลคทริคัล (2009) จํากัด 1,168,440.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 369/2564 1 กันยายน 2564

2. บริษัท เอพี คอนโทรล ซิสเต็มส จํากัด 1,412,400.00

2 ซื้อชุดเครื่องโครมาโตกราฟฟของเหลวประสิทธิภาพสูง จํานวน 1 ชุด 1,755,000.00 1,755,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 1,755,000.00 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 1,755,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 375/2564 3 กันยายน 2564

3 เครื่องจําลองกริด 3 เฟส สําหรับการทดสอบอินเวอรเตอร จํานวน 1 เครื่อง 3,000,000.00 2,933,840.00 วิธeี-bidding 1. บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 2,632,200.00 1. บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 2,632,200.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 376/2564 6 กันยายน 2564

2. บริษัท แอโร อินสตรูเมนท จํากัด 2,800,000.00

3. บริษัท แควนเทล จํากัด 2,963,900.00

4. บริษัท ออล อินสทรูเมนท โซลูชั่น จํากัด 2,999,599.00

4
ระบบฐานขอมูลกลางและซอฟตแวรสําหรับวิเคราะหประมวลผล และแสดงรายงาน 

จํานวน 1 ระบบ
6,000,000.00 5,852,441.01 วิธีคัดเลือก บริษัท จีเอเบิล จํากัด 5,852,000.00 บริษัท จีเอเบิล จํากัด 5,852,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 378/2564 15 กันยายน 2564

บริษัท เฟรสวัน ซิสเต็มส จํากัด 5,904,000.00

บริษัท เอ็นจีเอ็น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5,992,120.01

5 เชาใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 120 เครื่อง 4,200,000.00 4,160,160.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 4,137,048.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 4,137,048.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 382/2564 15 กันยายน 2564

2. บริษัท ดิ เอคซ-เพอะทีส จํากัด 4,150,915.20

6
ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรมคํานวณทางคณิตศาสตรดวยคอมพิวเตอร MATLAB จํานวน 1 

ชุด 
2,000,000.00 1,600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส จํากัด 1,600,000.00 บริษัท แอสเซนดาส ซิสเทมส จํากัด 1,600,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 388/2564 16 กันยายน 2564

7 เครื่องกําเนิดไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 200 kVA พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 3,000,000.00 3,137,596.67 วิธeี-bidding บริษัท อีเวอรซอณ เพาเวอร จํากัด 1,784,760.00 บริษัท อีเวอรซอณ เพาเวอร จํากัด 1,784,760.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 381/2564 17 กันยายน 2564

8 ขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร Microsoft ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 ชุด 2,500,000.00 2,435,962.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 1,880,000.70 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 1,880,000.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 389/2564 17 กันยายน 2564

บริษัท ลานนาคอม จํากัด 2,433,363.90

9 ชุดปฏิบัติการหุนยนตอุตสาหกรรม จํานวน 1 ชุด 1,305,400.00 941,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี ดับบลิว แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 941,600.00 บริษัท จี ดับบลิว แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 930,600.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 390/2564 20 กันยายน 2564

10 จางทําครุภัณฑสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 จํานวน 2 รายการ 1,996,000.00 2,341,058.35 วิธeี-bidding 1. บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด 1,221,319.40 1. บริษัท ไทยพัฒนาครุภัณฑ จํากัด 1,221,319.40 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 385/2564 20 กันยายน 2564

2. บริษัท เค. พ.ี ที. กลอรี่ จํากัด 1,290,499.68

3. หางหุนสวนจํากัด เ มทู จีทู 1,521,984.05

4. หางหุนสวนจํากัด สายสีแกว สกุล 1,941,515.00

11 จางทําครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 1,450,000.00 1,450,000.00 วิธeี-bidding บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท จํากัด 1,450,000.00 บริษัท จิรนที แอสโซซิเอสท จํากัด 1,450,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 396/2564 23 กันยายน 2564

12 ชุดอุปกรณดับเพลิง จํานวน 2 รายการ 1,200,000.00 1,199,733.33 วิธeี-bidding บริษัท แมสเทค ลิงค จํากัด 1,197,782.00 บริษัท แมสเทค ลิงค จํากัด 1,197,782.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 393/2564 27 กันยายน 2564

บริษัท มาเซ็นอินเตอร จํากัด 1,199,700.00

13 คอมพิวเตอร 41 เครื่อง 2,209,900.00 2,209,900.00 วิธีคัดเลือก บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 2,209,490.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 2,209,490.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 394/2564 27 กันยายน 2564

บริษัท ซาปูระ ซินเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด 2,209,900.00

14
จางออกแบบปรับปรุงภายในหองพักชั้น L อาคารหอพักนักศึกษาชาย-หญิง มจธ. บางมด 

จํานวน 1 งาน
1,030,000.00 992,771.07 วิธีคัดเลือก

1.นายวิษษณุ แสงศิริ

2.นายดิตติกร ปญญษวรรณ
992,771.07 นายวิษษณุ แสงศิริ 992,771.07 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 010/2564 28 กันยายน 2564

15 ชุดอุปกรณสงสัญญาณระบบดาวเทียมติดตามตัวสัตว จํานวน ๑ ชุด 1,200,000.00 1,199,726.80 วิธีคัดเลือก บริษัท นองค็อป จํากัด 1,199,726.80 บริษัท นองค็อป จํากัด 1,199,726.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 397/2564 29 กันยายน 2564

บริษัท เอ-สตรีม จํากัด 1,334,290.00

16 ซื้อครุภัณฑฺสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 จํานวน 5 รายการ 2,080,000.00 1,995,369.17 วิธีคัดเลือก บริษัท เวิรคสเคพ จํากัด 1,995,015.00 บริษัท เวิรคสเคพ จํากัด 1,995,015.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 399/2565 29 กันยายน 2564

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



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

17
จางเหมาเดินสาย LAN และสาย FIber Optic อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (FIBO) จํานวน 1 

งาน
1,003,000.00 898,800.00 วิธeี-bidding บริษัท อ.ีทู.พ.ีพี จํากัด 898,800.00 บริษัท อ.ีทู.พ.ีพี จํากัด 898,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 408/2564 29 กันยายน 2564

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 930,900.00

บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จํากัด 898,800.00

18 จางทดสอบดานความเขากันไดทางชีวภาพ (Biocompatibility) จํานวน 3 งาน 3,550,000.00 3,480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 3,480,000.00 บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 3,480,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 400/2564 30 กันยายน 2564

1. บริษัท เน็ตแคร โซลูชั่นส จํากัด 2,011,600.00

2. บริษัท เบย คอมพิวติ้ง จํากัด 2,200,000.00

3. บริษัท เมาททูเมาท คอมมูนิเคชัน จํากัด -

20 เครื่องสูบน้ําดับเพลิง พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 3,000,000.00 2,857,542.00 วิธeี-bidding บริษัท อีเวอรซอณ เพาเวอร จํากัด 2,768,000.00 บริษัท อีเวอรซอณ เพาเวอร จํากัด 2,768,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 406/2565 30 กันยายน 2564

21 ซื้อระบบเครือขายไรสายพรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 5,000,000.00 5,000,000.00 วิธeี-bidding บริษัท ลานนาคอม จํากัด 2,790,000.00 บริษัท ลานนาคอม จํากัด 2,790,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 412/2564 30 กันยายน 2564

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 3,363,117.00

บริษัท พ.ี8เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 4,650,000.00

19 ซื้ออุปกรณระบบเครือขาย อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (FIBO) พรอมติดตั้ง จํานวน  1 ระบบ 2,268,000.00 2,267,900.67 วิธeี-bidding ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 405/2564 30 กันยายน 25641.บริษัท เน็ตแคร โซลูชั่นส จํากัด 2,011,600.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



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

1
ซื้อสิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย เอ ไอ

 เอส สําหรับนักศึกษา จํานวน 845 Code
1,491,848.00 1,394,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 1,394,250.00 บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 1,394,250.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 168/2564 17 กันยายน 2564

2
ซื้อสิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย ทรู 

มูฟ เอช สําหรับนักศึกษา จํานวน 932 Code
1,595,584.00 1,491,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 1,491,200.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 1,491,200.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 167/2564 20 กันยายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกันยายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที
1 ซื้ออุปกรณหัวจายประจําไฟฟาแบบ DC Quick Charge 25 kw จํานวน 1 ชุด 233,260.00 233,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 233,260.00 บริษัท แวลูเอชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 233,260.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-CON 377/2564 3 กันยายน 2564

2 จางพัฒนา System Architecture และ Infrastructure สําหรับ Landing Zone และ Workload สําหร       630,000.00 674,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดลิเทค จํากัด 606,690.00 บริษัท เดลิเทค จํากัด 606,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 379/2564 6 กันยายน 2564
3 จางทําตูเมนไฟฟาสํารองประจําอาคารเรียนรวม 2 จํานวน 2 ชุด 499,000.00 497,879.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด 497,879.56 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด 497,879.56 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 386/2564 14 กันยายน 2564
4 ระบบแจงเหตุฉุกเฉิน พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 450,000.00 444,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด 444,585.00 บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด 444,585.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 387/2564 16 กันยายน 2564
5 จางเหมาจัดทําสื่อวีดิทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย ชุดป พ.ศ. 2565 จํานวน  1 ชุด 500,000.00 476,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภาพ โปรดักชั่น จํากัด 476,150.00 บริษัท ภาพ โปรดักชั่น จํากัด 476,150.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 392/2564 21 กันยายน 2564
6 จางทําระบบ Procurement Workflow ระยะที่ 1 จํานวน 1 งาน 500,000.00 486,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดูซอฟต จํากัด 486,850.00 บริษัท ดูซอฟต จํากัด 486,850.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 398/2564 23 กันยายน 2564
7 จางเหมาติดตั้งตาขายกันนก 3 อาคาร (อาคารหอสมุด อาคารปฏิบัติการ อาคารสนามกีฬา) จํานวน 1 รา 751,000.00 749,531.98 e-bidding หางหุนสวนจํากัด นําโชค 2557 กอสราง 230,000.00 หางหุนสวนจํากัด นําโชค 2557 กอสราง 230,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 404/2564 29 กันยายน 2564
8 จางเหมาเดินสาย LAN และสาย Fiber Optic อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (FIBO) จํานวน 1 งาน 1,003,000.00 940,530.00 e-bidding 1.บริษัท อี.ท.ูพ.ีพี จํากัด 898,800.00 บริษัท อี.ท.ูพ.ีพี จํากัด 898,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 408/2564 29 กันยายน 25564

2.บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 930,900.00
9 จางทําถังบมและถังเก็บน้ําผึ้ง จํานวน 4 ถัง 149,000.00 139,073.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เค แอนด อี คอนสตรั๊คชั่น กรุป (2005) จํากัด 139,073.25 บริษัท เค แอนด อี คอนสตรั๊คชั่น กรุป (2005) จํากัด 139,073.25 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 409/2564 29 กันยายน 2564
10 จางทําระบบจอดรถอัตโนมัติอาคารจอดรถ จํานวน 1 ระบบ 980,000.00 977,445.00 คัดเลือก 1. บริษัท พีเอส เน็ต จํากัด 977,445.00 บริษัท พีเอส เน็ต จํากัด 977,445.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 401/2564 30 กันยายน 2564

2. บริษัท แอ็กเซลลั่ม เทคโนโลยี จํากัด 1,072,140.00
11 จางเหมาปรับปรุงหอง L-102, L103 อาคารปฏิบัติการชั้น 1 จํานวน 1 รายการ 828,500.00 827,426.95 e-bidding 1. บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 683,939.78 บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 683,939.78 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 403/2564 30 กันยายน 2564

2. บริษัท อินเตอรเทค อิเล็คทริคแอนดบิ้ลด จํากัด 735,500.00
3. บริษัท เคท.ท.ีเทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด 788,590.00
4. บริษัทท มี  อ็นจิเนียริ่ง อิเล็คทริค จํากัด 813,960.34

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของสัญญาในการซือหรือจาง



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

1
จางจัดทําแผนงานของหลักสูตร Digital Logistic รุนที่ 3 
จํานวน 1 งาน

440,000.00 440,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทํานอยไดมาก จํากัด 440,000.00 บริษัท ทํานอยไดมาก จํากัด 440,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 154/2564 8 กันยายน 2564

2
จางจัดทําแผนงานของหลักสูตร Logistic Management รุนที่ 1 

จํานวน 1 งาน
495,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทํานอยไดมาก จํากัด 495,000.00 บริษัท ทํานอยไดมาก จํากัด 495,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 155/2565 8 กันยายน 2564

3

จางทํามานบังแดดสํานักงานอธิการบดีชั้น 2 และชั้น 5 พรอมติดตั้ง 

จํานวน 37 รายการ

400,000.00 307,732.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โฮมแกลเลอรี่ ครีเอชั่น จํากัด 307,732.00 บริษัท โฮมแกลเลอรี่ ครีเอชั่น จํากัด 307,732.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 149/2564

6 กันยายน 2564

4 ซื้อถังขยะภายนอกอาคาร จํานวน 108 ป 231,120.00 231,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินดัสทรี โฮม จํากัด 231,120.00 บริษัท อินดัสทรี โฮม จํากัด 231,120.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนการเสนอราคา BGM-PO 159/2564 17 กันยายน 2564

5 วัสดุการการศึกษา จํานวน 3 รายการ 490,000.00 480,718.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรลอจิค ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 480,718.90 บริษัท โปรลอจิค ออโตเมชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 480,718.90 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 160/2564 17 กันยายน 2564

6 วัสดุการการศึกษา จํานวน 2 รายการ 470,000.00 462,539.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอรต ออโตเมชั่น จํากัด 462,539.60 บริษัท เอ็กซเปอรต ออโตเมชั่น จํากัด 462,539.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 161/2564 17 กันยายน 2564

7 วัสดุการการศึกษา จํานวน 4 รายการ 491,000.00 490,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮโดร เซอรวิส จํากัด 490,100.00 บริษัท ไฮโดร เซอรวิส จํากัด 490,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 162/2564 17 กันยายน 2564

8 วัสดุการการศึกษา จํานวน 3 รายการ 494,000.00 493,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นลอค จํากัด 493,805.00 บริษัท เซ็นลอค จํากัด 493,805.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 163/2564 17 กันยายน 2564

9 วัสดุการการศึกษา จํานวน 29 รายการ 495,000.00 492,717.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตเตโมะ จํากัด 492,717.88 บริษัท โตเตโมะ จํากัด 492,717.88 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 164/2564 17 กันยายน 2564

10
ซื้อสิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย ดี 

แทค สําหรับนักศึกษา จํานวน 650 code
940,150.00 940,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด	 940,150.00 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 940,150.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 165/2564 20 กันยายน 2564

11 ถุงปราศจากเชื้อพรอมแผนกรองสําเร็จรูป จํานวน 10 ชุด 193,000.00 192,814.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จํากัด 192,814.00 บริษัท ออสคอน จํากัด 192,814.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 174/2564 22 กันยายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกันยายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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