
ผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ 

(บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1
เครื่องวัดการเหนี่ยวนํา ความตานทาน ความจุไฟฟา และคาอิมพีเดนซ แขวงบาง

มด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง
1,208,000.00 1,207,923.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด
1,200,000.00 1200000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000197 27 ธันวาคม 2564

2 เชาใชบริการคลาวด (Public Cloud) จํานวน 12 เดือน 2,000,000.00 1,986,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวิรค จํากัด 1,986,000.00 1986000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000309 1 มีนาคม 2565

3 จางทําระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและแสดงผลของระบบฐานขอมูลกลาง 2,500,000.00 2,193,500.00 วิธีคัดเลือก
บริษัท แมน อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เนเวอรซิทอัพ จํากัด

2,083,825.00

2,461,000.00
2083825.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000272 8 มีนาคม 2565

4 ระบบเครื่องแมขายสําหรับระบบ ERP จํานวน 1 ระบบ 10,000,000.00 8,798,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 8,779,350.00 8779350.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000325 25 มีนาคม 2565

5
จางทําระบบตรวจวัดและแสดงผลระบบความปลอดภัยประจําอาคาร EXC และ 

BRI จํานวน 1 ระบบ
1,800,000.00 1,786,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 1,786,000.00 1780000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000281 29 มีนาคม 2565

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ู

และราคา



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

1
จางทําเว็บไซต LAB BASED LEARNING SoA+D คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ
200,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 150,000.00 บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000300 1 มีนาคม 2565

2
จางพัฒนาสื่อโมดูลการเรียนรูดวยตนเองแบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-learning) จํานวน 1 งาน
500,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คารปเฮาส จํากัด 300,000.00 บริษัท คารปเฮาส จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000306 2 มีนาคม 2565

3
จางพัฒนาระบบการเรียนรูดวยตนเองแบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-learning) จํานวน 1 งาน
950,000.00 950,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 950,000.00 บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 940,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000305 4 มีนาคม 2565

4
ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรมการประเมินวัฏจักรชีวิต 

(SimaPro) จํานวน  1 License ระยะเวลา 2 ป
240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ซี เอ็ม คอนซัลแทนซี จํากัด 240,000.00 บริษัท แอล ซี เอ็ม คอนซัลแทนซี จํากัด 240,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 65000311 4 มีนาคม 2565

5
ขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร  PRTG 

ระยะเวลา  1  ป  จํานวน  1 License
131,000.00 130,540.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด) 

จํากัด
130,540.00

บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด) 

จํากัด
130,540.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000312 8 มีนาคม 2565

6
จางจัดทําปายตราสัญลักษณ MEA ENERGY AWARDS

 จํานวน 69 ปาย
410,000.00 406,065.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เชน  การชาง จํากัด 406,065.00 บริษัท เชน การชาง จํากัด 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000318 11 มีนาคม 2565

7 ปายไฟฉุกเฉิน จํานวน 3 รายการ 200,000.00 190,567.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จํากัด 190,567.00 บริษัท ทีเอช โซลูชั่น จํากัด 190,567.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000315 21 มีนาคม 2565

8

ขออนุญาตใหใชสิทธิในการใชบริการระบบลงลายมือชื่อ

อิเล็กทรอนิกส (Digital Certificate) On Cloud 

ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 License
150,000.00 147,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
147,660.00

บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด 

(มหาชน)
147,660.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000328 23 มีนาคม 2565

9 ซื้อแวนตาอัจฉริยะ จํานวน 1 เครื่อง 166,000.00 165,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด 140,705.00 บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด 140,705.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000323 24 มีนาคม 2565

10

ขออนุญาตใหใชสิทธิในการรับการสนับสนุนดานเทคนิค 

(Technical Support License) โปรแกรม K2 Five 

ระยะเวลา 1 ป  จํานวน 1 License

190,000.00 183,612.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดูเรียน คอรปปอเรชัน จํากัด 183,612.00 บริษัท ดูเรียน คอรปปอเรชัน จํากัด 183,612.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000327 24 มีนาคม 2565

11
ชุดตรวจวัดทางไฟฟาของระบบแผงเซลลแสงอาทิตยใน

สนาม (I-V curve tracer) จํานวน 1 ชุด
151,940.00 150,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออเรนจ กรีน อินสทรูเมนต จํากัด 150,870.00 บริษัท ออเรนจ กรีน อินสทรูเมนต จํากัด 150,870.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000326 25 มีนาคม 2565

12
จางเหมาตอเติมสถานีชารจรถไฟฟา

334,000.00 333,289.49 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 333,000.00 บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 333,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000329 28 มีนาคม 2565

13

ซื้อสิทธิในการเขาใชโปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 

เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2565 ถึง 31 มีนาคม 

2566

771,000.00 770,585.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 770,585.00 บริษัท บุค โปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 770,585.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000333 31 มีนาคม 2565

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



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

1 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ 322,200.00 322,112.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด 322,112.80 บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด 322,112.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000295 17 กุมภาพันธ 2565

2 Humanized IgG1K Monoclonal Antibody จํานวน 7 กลอง 448,000.00 447,902.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 447,902.00 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซเพรส จํากัด 447,902.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000296 18 กุมภาพันธ 2565

3 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 11 รายการ 250,100.00 250,008.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 250,008.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 250,008.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000302 22 กุมภาพันธ 2565

4 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 5 รายการ 426,000.00 425,539.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จํากัด 425,539.00 บริษัท ยีนพลัส จํากัด 425,539.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000301 22 กุมภาพันธ 2565

5 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 12 รายการ 998,300.00 998,203.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 998,203.00 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 998,203.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000310 24 กุมภาพันธ 2565

6 จางซอมลิฟต ยี่หอ HITACHI อาคารเรียนรวม 3 จํานวน 2 ชุด 276,400.00 276,351.58 วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประทศ

ไทย) จํากัด
276,351.58 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประทศไทย  276,351.58 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000313 11 มีนาคม 2565

7
จางทําตูเมนไฟฟาของหนวยงานชั้น 9 และ 10 ประจําอาคารา

เรียนรวม 5 พรอมติดตั้ง
213,144.00 213,144.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เลโก คอนสตรัคชั่น จํากัด 213,144.00 บริษัท เลโก คอนสตรัคชั่น จํากัด 213,144.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000316 15 มีนาคม 2565

8 ซื้อวัสดุ จํานวน 32 รายการ 282,934.75 282,934.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  แมน้ําเมคคานิกา จํากัด 282,934.75 บริษัท  แมน้ําเมคคานิกา จํากัด 282,934.75 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000330 23 มีนาคม 2565

9
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนเมษายน 

2565 จํานวน 1 รายการ
1,000,000.00 887,397.75 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 902,808.09 Amazon web services,Inc 902,808.09 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000334 21 มีนาคม 2565

10
เครื่องวัดความเขมขนของกาชไฮโตรเจนเปอรออกไซด จํานวน 1

 ชุด
210,000.00 210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 190,995.00 บริษัท เมเชอรโทรนิกซ จํากัด 190,995.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000336 25 มีนาคม 2565

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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