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

1 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน 4 รายการ 8,336,000.000 8,335,586.670 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 7,178,052.20 บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 7,157,192.20 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000018 1 ตุลาคม 2564

2. บริษัท ไอ เอส บี แคร จํากัด 7,919,605.00

3. หางหุนสวนจํากัด ดู อิท คลีน 8,233,992.00

2
จางใหบริการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนและจัดการขยะ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางขุนเทียน)
8,205,000.000 8,204,255.850 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 8,166,358.17 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 8,166,358.17 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000011 1 ตุลาคม 2564

2. บริษัท พีเออี (เทรดดิ้ง) จํากัด 8,192,675.53

3. บริษัท ออลกรีน จํากัด 8,245,402.92

4. หางหุนสวนจํากัด บี เอส พี กรีนแอนดการเดน 8,434,680.07

3
จางใหบริการรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (ราชบุรี)
4,043,000.000 4,042,467.060 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จํากัด 3,581,119.60 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จํากัด 3,579,990.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000009 1 ตุลาคม 2564

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 3,722,395.68

3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.เค.เอ.เซอรวิส จํากัด 3,863,556.00

4.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสพีแอนดที อินเตอรการด จํากัด 3,900,000.00

5.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด จํากัด 3,900,000.00

4 ซื้อวัสดุงานบานงานครัว จํานวน ๔ รายการ 8,336,000.000 8,335,586.670 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 7,157,192.20 บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 7,157,192.20 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000018 1 ตุลาคม 2564

2.บริษัท ไอ เอส บี แคร จํากัด 7,919,605.00

3.หางหุนสวนจํากัด ดู อิท คลีน 8,233,992.00

5
จางบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS)

 และซอฟตแวร (Software) จํานวน 1 ระบบ
5,100,000.000 4,770,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 4,766,077.89 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 4,766,077.89 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000030 1 ตุลาคม 2564

6
จางบํารุงรักษาและปรับปรุงแกไขเครื่องแมขายที่ใชระบบปฏิบัติการวินโดว 

จํานวน 1 งาน
2,000,000.000 1,600,000.000 วิธีคัดเลือก บริษัท ลานนาคอม จํากัด 1,600,000.00 บริษัท ลานนาคอม จํากัด 1,600,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000019 1 ตุลาคม 2564

7
จางใหบริการบริหารงานซอมบํารุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
25,515,000.000 25,514,793.740 วิธี e-bidding บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 25,000,000.00 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 25,000,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000003 1 ตุลาคม 2564

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



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

8 จางใหบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 14,863,000.000 14,862,954.280 วิธีคัดเลือก
1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส 

จํากัด
14,265,000.00

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอรตี้ 

เซอรวิส จํากัด
14,265,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000010 1 ตุลาคม 2564

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด จํากัด 14,500,000.00

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พี. จํากัด 14,561,469.84

4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟนิกซ เอส แอนด ซี จํากัด 14,691,605.04

5. บริษัท รักษาความปลอดภัย บิ๊กโจ อินเตอร จํากัด 14,752,797.82

9 ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม Zoom ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 ชุด 1,600,000.000 1,513,996.500 วิธีเฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วัน-ท-ูออล จํากัด 1,513,996.50 บริษัท วัน-ท-ูออล จํากัด 1,500,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000066 1 ตุลาคม 2564

10
จางใหบริการทําความสะอาดอาคาร กลุมที่ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี
14,436,000.000 14,427,522.780 วิธีคัดเลือก

1 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด

2 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส จํากัด

3 บริษัท เอคแปลนเมนท จํากัด

13,068,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร จํากัด 13,068,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000016 1 ตุลาคม 2564

11
จางใหบริการทําความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (บางขุนเทียน)
17,462,000.000 17,448,860.680 วิธีคัดเลือก

1 บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด    

2 บริษัท เอ.เอ็น.จี.แมเนจเมนท แอนด เซอรวิสเซส จํากัด

3 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด

17,300,000.00 บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอรวิส จํากัด 17,300,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000017 1 ตุลาคม 2564

12
จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาเครื่อง Scanning Electron Microscope 

(SME) จํานวน 1 งาน
214,000.000 214,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด
214,000.00 บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 214,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000077 1 ตุลาคม 2564

13
จางใหบริการบริหารงานซอมบํารุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (อาคารเคเอกซ)
18,300,000.000 18,292,172.350 วิธี e-bidding 1.บริษัท อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด2.บริษัท อารเอสจี แบง พรอ   15,418,520.44 บริษัท อิโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 15,400,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000002 1 ตุลาคม 2564

15
จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
5,277,000.000 5,276,165.380 วิธี e-bidding 1. บริษัท พี.ท.ีซ.ี เอ็นจิเนี่ยริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด2. บริษัท เค         619,7254,636,203 บริษัท พี.ท.ีซ.ี เอ็นจิเนี่ยริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 4,400,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000006 1 ตุลาคม 2564

16
จางใหบริการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน และจัดการขยะ มจธ. 

(ราชบุรี)
2,078,000.000 2,077,260.570 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชั่นแนล จํากัด

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด
1,912,036.90 บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 1,910,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000022 1 ตุลาคม 2564

17
จางใหบริการทําความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (อาคารเคเอกซ)
8,248,000.000 8,246,059.650 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด2. บริษัท เบสท  77,321.246,912,000 บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด 6,912,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000021 1 ตุลาคม 2564

18
จางใหบริการรัถรับสงพรอมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3,651,000.000 3,474,900.000 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด2. บริษัท พีเซอรวิส แอนด  3,572,1003,645,000 บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 3,474,900.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000014 1 ตุลาคม 2564

19

จางใหบรการทาความสะอาดอาคาร

พระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 
2,265,000.000 2,261,797.610 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 2. บริษัท เบสท  266.762,261,797.61 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 2,256,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000023 1 ตุลาคม 2564

20 จางใหบริการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน และจัดการขยะ มจธ . 4,487,000.000 4,486,509.540 วิธีคัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 4,932,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 4,486,500.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000024 1 ตุลาคม 2564

23
จางใหบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (บางขุนเทียน)
28,880,000.000 28,879,481.740 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอรตี้ จํากัด 

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.เค.เอ จํากัด 

   บาท28,288,288.88 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 25,436,328.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000020 1 ตุลาคม 2564

24
จางใหบริการบํารุงรักษาระบบสนับสนุนสําหรับหองศูนยขอมูล (Data 

Center) รวมอะไหล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3,253,000.000 3,252,800.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 3,200,000.00 บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท จํากัด 3,200,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000029 1 ตุลาคม 2564

26
จา งใหบริการทําความสะอาดอาคาร กลุมที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี
11,994,000.000 11,984,821.420 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด 2.บริษัท             011,533,679.99 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด 10,929,600.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000013 1 ตุลาคม 2564

ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง



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

27
จางใหบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (อาคารเคเอกซ)
7,680,000.000 7,680,000.000 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด2. บริษัท รักษาค               22 บาท7,667,520 บาท บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 7,629,744.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000012 1 ตุลาคม 2564

28
จางใหบริการทําความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี (ราชบุรี)
1,840,000.000 1,835,690.140 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด2. บริษัท รักษาค    6.44 บาท1,649,280 บา บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด 1,644,960.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000015 1 ตุลาคม 2564

29
จางใหบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟาและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี
9,219,000.000 9,218,590.250 วิธี e-bidding 1.บริษัท พี.ท.ีซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด2. บริษัทแอล                        719 บาท8,579,627 บาท บริษัท พี.ท.ีซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 7,400,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000004 1 ตุลาคม 2564

30 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 52 เครื่อง 1,700,400.000 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ดีทีซี อินเตอรเน็ทเวิรคกิ้ง จํากัด 1,363,180.00 บริษัท ดีทีซี อินเตอรเน็ทเวิรคกิ้ง จํากัด 1,360,398.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000025 19 ตุลาคม 23564

2. บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 1,585,740.00

31
ซื้อชุดปฏิบัติการหุนยนตแขนกลทํางานรวมกับมนุษย แขวงบางมด เขตทุงครุ

 กรุงเทยมหานคร  จํานวน 1 ชุด
3,101,500.000 3,099,790.000 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท มาเดสโก อินเทลลิเจนท จํากัด2. บริษัท ภูมิใจ เอ็นจิเนี       00.003,769,610.00 บริษัท มาเดสโก อินเทลลิเจนท จํากัด 3,099,790.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000026 26 ตุลาคม  2564

32 ซื้อสิทธิในการใชงานโปรแกรม YourNextU จํานวน 1 โปรแกรม 1,733,400.000 1,733,400.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด 1,733,400.00 บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด 1,733,400.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000123 29 ตุลาคม 2564

33 ซื้อครุภัณฑการศึกษา 3 รายการ 3,910,000.000 3,910,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 3,910,000.000 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 3,910,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000052 14 ตุลาคม 2564

34
ซื้อชุดตรวจวัดปริมาณธาตุโลหะหนักดวยเทคนิค Hydride Generation และ

เทคนิค Cold-Vapor  แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน  1 ชุด

1,200,000.000 1,200,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟก จํากัด 1,200,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟก จํากัด 1,200,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000087 26 ตุลาคม 2564

35
เครื่องกลั่นไนโตรเจน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

เครื่อง
495,000.000 495,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 495,000.00 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 495,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000108 15 ตุลาคม 2564

36
ชุดเครื่องทําใหเซลลแตกดวยความดันสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,250,000.000 2,250,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 2,250,000.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 2,250,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000032 19 ตุลาคม 2564

37 ชุดเครื่องบดตัวอยาง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,000,000.000 2,000,000.000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 2,000,000.000 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 2,000,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C65000033 19 ตุลาคม 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนตุลาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย จํานวน 2 รายการ 63,130.00 63,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 63,130.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 63,130.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000037 1 ตุลาคม 2564

2 จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาระบบกลองวงจรปด (CCTV SYSTEM) จํานวน 1 ระบบ 27,285.00 27,285.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค 27,285.00
บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ท

เวิรค จํากัด
27,285.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000038 1 ตุลาคม 2564

3 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ไมรวมอะไหล) มจธ. 958,000.00 957,414.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค 957,414.60
บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ท

เวิรค จํากัด
957,414.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000063 1 ตุลาคม 2564

4 จางใหบริการสุขอนามัย จํานวน 2 รายการ 264,000.00 263,134.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.เซนท เซอรวิส จํากัด 263,134.40 บริษัท คิว.เซนท เซอรวิส จํากัด 263,134.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000064 1 ตุลาคม 2564

5 จางบริการบํารุงรักษาระบบประตูเขาและออกอัตโนมัติ จํานวน 1 ระบบ 400,300.00 400,208.21 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทรซ ออน จํากัด 400,200.00 บริษัท เทรซ ออน จํากัด 400,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000068 1 ตุลาคม 2564

6 จางใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย จํานวน 2 รายการ 96,300.00 96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 96,300.00 บริษัท บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 96,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000074 1 ตุลาคม 2564

7 จางบริการบํารุงรักษา Firewall จํานวน 1 ชุด 640,000.00 634,082.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 630,000.00 บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 630,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000082 1 ตุลาคม 2564

8 จางบริการบํารุงรักษา Storage จํานวน 1 ระบบ 659,000.00 658,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร คอมพิวเตอร จํากัด 600,000.00 บริษัท เอเซอร คอมพิวเตอร จํากัด 600,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000086 1 ตุลาคม 2564

9 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ระบบ 771,000.00 770,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 763,980.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 763,980.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000085 1 ตุลาคม 2564

10 จางบริการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 1 ระบบ 800,000.00 800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 800,000.00 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 800,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000083 6 ตุลาคม 2564

11 ซื้อถุงขยะสีดํา จํานวน 4 รายการ 434,420.00 434,420.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 430,541.25 บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จํากัด 430,541.25 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000081 7 ตุลาคม 2564

12 จางทําระบบบริหารจัดการการชําระเงินออนไลน (Online Payment Hub) จํานวน 1 ระบบ 850,000.00 840,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซอรเคิลเทคโนโลยี จํากัด 840,000.00 บริษัท เซอรเคิลเทคโนโลยี จํากัด 840,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000031 8 ตุลาคม 2564

13
จางบริการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสผาน Web จํานวน       

 1 ระบบ
140,000.00 131,182.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด 131,182.00 บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด 131,182.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000045 9 ตุลาคม 2564

14
จางบริการบํารุงรักษาระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting Document System) 

จํานวน 1 ระบบ
190,000.00 182,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) จํากัด 182,970.00 บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) จํากัด 182,970.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000047 10 ตุลาคม 2564

15
จางบริการบํารุงรักษาระบบรับและลูกหนี้ (Revenue Management and Accounts Receivable)

 จํานวน 1 ระบบ
500,000.00 498,352.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด 498,352.50 บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด 498,352.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000048 11 ตุลาคม 2564

16 จางบริการบํารุงรักษาซอฟทแวรฐานขอมูล Oracle จํานวน 1 ระบบ 500,000.00 447,820.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จํากัด 447,820.68 บริษัท จีเอเบิล จํากัด 447,820.68 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000049 12 ตุลาคม 2564

17 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 1 ระบบ 15,000.00 13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด 13,910.00 บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด 13,910.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000050 13 ตุลาคม 2564

18 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 2 เครื่อง 40,000.00 38,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 38,520.00 บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 38,520.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000051 14 ตุลาคม 2564

19 จางบริการบํารุงรักษาระบบตูสาขาโทรศัพทบางมด จํานวน 1 ระบบ 460,000.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซคอม จํากัด 449,400.00 บริษัท เฟล็กซคอม จํากัด 449,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000046 15 ตุลาคม 2564

20 จางบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท จํานวน 2 รายการ 321,000.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จํากัด 321,000.00 บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จํากัด 321,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000044 16 ตุลาคม 2564

21 จางบริการบํารุงรักษาระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) จํานวน 1 ระบบ 600,000.00 600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จํากัด 600,000.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จํากัด 600,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000028 17 ตุลาคม 2564

22 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 4 เครื่อง 85,000.00 84,316.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด 84,316.00 บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด 84,316.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000055 18 ตุลาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



23 จางบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท มจธ.ราชบุรี จํานวน 1 ระบบ 240,000.00 234,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวิรค จํากัด 234,865.00 บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวิรค จํากัด 234,865.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000065 19 ตุลาคม 2564

บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 616,858.00 บริษัท แมจิค รูทส จํากัด 616,858.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000008 20 ตุลาคม 2564

บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 682,440.00 21 ตุลาคม 2564

25 จางใหบริการปองกันและกําจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล 484,000.00 483,283.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 460,100.00 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 460,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000036 22 ตุลาคม 2564

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

26 จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 2 รายการ 41,730.00 41,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด) จํากัด 41,730.00 บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด) จํากัด 41,730.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000078 23 ตุลาคม 2564

27 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ ฟูจิ (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล 885,000.00 881,680.00

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด 301,740.00 บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด 301,740.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000001 24 ตุลาคม 2564

บริษัท เอสทูเค 345 จํากัด 456,000.00

บริษัท ดีทรัสส เอเลเวเทอร จํากัด  487,000.00

บริษัท เยอรมัน ลิฟต จํากัด 599,616.00

บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด 629,000.00

บริษัท อีซีจี คอรปอเรชั่น จํากัด 719,404.00

บริษัท มหาจักร อิเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด 691,220.00

บริษัท ไลโซ จํากัด 775,750.00

บริษัท โปรเจ็คท พอยท (ไทยแลนด) จํากัด 780,000.00

บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 798,220.00

28
จางประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล และสาขาวิชาดิจิทัล

เทคโนโลยีแนวสรางสรรคผาน ชองทางออนไลน จํานวน 1 งาน
500,000.00 498,085.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 498,085.00 บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 498,085.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000107 14 ตุลาคม 2564

29

ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ (งบรัฐ)

1. ชุดวัดและทดสอบประสิทธิภาพระบบเซลลแสงอาทิตย แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด

2. เครื่องวัดคาความตานทานภายในและแรงดันไฟฟาของแบตเตอรี่ แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

494,500.00 494,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 492,088.72 บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 492088.72 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000106 14 ตุลาคม 2564

30
เครื่องยอยสลายสารตัวอยางแบบหลุมชนิดกราไฟต แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน

 1 เครื่อง
500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 500,000.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 500000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000105 15 ตุลาคม 2564

31 เครื่องกลั่นไนโตรเจน  แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 495,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 495,000.00 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 495000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000108 15 ตุลาคม 2564

32 หมอนึ่ง (Auto Clave) ขนาด 100 ลิตร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื  136,900.00 136,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนลูชั่น จํากัด 136,850.00 บริษัท ซายนลูชั่น จํากัด 136,850.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000129 27 ตุลาคม 2564

33
ชุดวัดปริมาณสารพันธุกรรมปริมาณนอย (Nanodrop) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 400,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000130 28 ตุลาคม 2564

34
จางทําการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ผานชองทางออนไลนของสํานักงานคัดเลือกและสรรหา

นักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 1 งาน
132,680.00 132,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินดาคาสท จํากัด 132,680.00 บริษัท ซินดาคาสท จํากัด 132,680.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000152 29 ตุลาคม 2564

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

24 จางใหบริการยานพาหนะระหวางพื้นที่ มจธ.บางมด-มจธ.ราชบุรี 779,240.00 778,166.67 วิธีคัดเลือก

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



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

1

ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนตุลาคม 2564 

จํานวน 1 รายการ 400,000.00 398,892.45 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000070 1 ตุลาคม 2564

2

ชุดฝกจําลองการทํางานรวมกันของหุนยนตในโรงงานอัตโนมัติ แขวง

บางมด เขตทุงคร	ุกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดด-ูแคร เทค จํากัด 500,000.00 บริษัท เอ็ดด-ูแคร เทค จํากัด 490,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000099 15 ตุลาคม 2564

3

ชุดโปรแกรมประมวลผลภาพดวยเทคนิคการเรียนรูเชิงลึกพรอมกลอง

อุตสาหกรรม 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1

 ชุด 310,600.00 310,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี วิชั่น เทคโนโลยี จํากัด 310,300.00 บริษัท เอส พี วิชั่น เทคโนโลยี จํากัด 310,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000103 15 ตุลาคม 2564

4

โพรบวัดกระแส แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 10 

เครื่อง 222,560.00 296,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด 222,560.00 บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด 222,560.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000116 15 ตุลาคม 2564

5

เครื่องวิเคราะหคาอิมพีแดนซขั้นสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 449,400.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 449,400.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 449,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000121 15 ตุลาคม 2564

6

กลองถายภาพความรอน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 128,400.00 บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 128,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000122 15 ตุลาคม 2564

7

แหลงจายไฟฟากระแสตรงที่สามารถปรับแรงดันและกระแสได แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 20 เครื่อง 496,266.00 496,266.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 496,266.00 บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 496,266.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000111 20 ตุลาคม 2564

8

ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2564

 จํานวน 1 รายการ 950,000.00 906,663.39 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 950,000.00 Amazon web services,Inc 908,992.86 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000150 29 ตุลาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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