
เดือนตุลาคม 2563 



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

1 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 CC-CON 007/2564 1 ตุลาคม 2563

2 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องแมขาย  จํานวน 1 ระบบ 1,000,000.00             960,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทยิบอินซอย จํากัด 959,790.00           บริษัทยิบอินซอย จํากัด 939,995.00               ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 013/2564 1 ตุลาคม 2563

3 จางบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา 

(NewACIS) และซอฟตแวร (Software) จํานวน 1 ระบบ

5,750,000.00             5,719,735.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทยิบอินซอย จํากัด 5,691,972.00         บริษัทยิบอินซอย จํากัด 5,671,000.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 015/2564 1 ตุลาคม 2563

4 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ ซิกมา (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 4 ชุด

               651,000.00              650,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด            650,560.00 บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด                650,560.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 022/2564 1 ตุลาคม 2563

5 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป 3,355,000.00             3,352,983.06           วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1.บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด 3,210,000.00         บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด 3,210,000.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 023/2564 1 ตุลาคม 2563

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส จํากัด 3,282,828.00         

3.บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอรวิส จํากัด 3,294,230.40         

4.บริษัท ทรูวัน จํากัด 3,330,000.00         

6 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี กลุมที่ 2

17,720,000.00           17,716,501.14         วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอรวิส จํากัด 16,610,400.00       บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอรวิส จํากัด 16,610,400.00           ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 027/2564 1 ตุลาคม 2563

7 จางให บริการสุขอนามัย จํานวน 3 รายการ 990,000.00               949,357.50             วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท คิว.เซนท เซอรวิส จํากัด 633,517.52           บริษัท คิว.เซนท เซอรวิส จํากัด 02-0019289 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 028/2564 1 ตุลาคม 2563

8 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี กลุมที่ 1

14,770,000.00           14,766,005.75         วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1.บริษัท เอคแปลนเมนท จํากัด 13,410,000.00       บริษัท เอคแปลนเมนท จํากัด  02-2710151

ตอ 935

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 029/2564 1 ตุลาคม 2563

2.บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอรวิส จํากัด 14,519,472.00       

3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 14,644,607.59       

4.บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด 16,242,000.00       

9 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ ฟูจิ (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 21 ชุด

17,720,000.00           17,716,501.14         วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. บริษัท ไลโซ จํากัด 765,264.00           บริษัท ไลโซ จํากัด 765,264.00               ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 030/2564 1 ตุลาคม 2563

2.บริษัท เยอรมันลิฟต จํากัด 856,799.78           

3.บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด 908,840.60           

4.บริษัท ลัคกี้ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 2,285,520.00         

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ .ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



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

10 จางใหบริการบริหารงานซอมบํารุงระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

           16,145,000.00          16,138,840.25 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. บริษัท พ.ีท.ีซี. เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด        11,999,999.99 บริษัท พ.ีท.ีซี. เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด            11,970,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 031/2564 1 ตุลาคม 2563

2. บริษัท อารเอสจี แบง พร็อพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด        12,890,000.00

3. บริษัท เอคแปลนเมนท จํากัด        13,060,046.24

4. บริษัท ทีดับบลิว ฟาซิลิตี้ เซอรวิส จํากัด        14,769,738.41

5. บริษัท มารจินอล จํากัด        15,781,002.00

11 จางใหบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

22,685,000.00           22,672,085.94         วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด จํากัด 22,146,688.80       บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด จํากัด 22,080,000.00           ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 032/2564 1 ตุลาคม 2563

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เวิลด การด เซอรวิส กรุป จํากัด 22,149,000.00       

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีไอ อินเตอร จํากัด 22,300,000.00       

4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ซ.ีเค.เอ.เซอรวิส จํากัด 22,398,096.00       

12 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอฮิตาชิ (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 17 ชุด

1,190,000.00             1,190,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชเิอลลิเวเตอร(ประเทศไทย) จํากัด 1,190,000.00         บริษัท ฮิตาชเิอลลิเวเตอร(ประเทศไทย) จํากัด 1,190,000.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 036/2564 1 ตุลาคม 2563

13 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ โอทิส (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 8 ชุด

             1,608,000.00            1,607,568.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด          1,584,199.20 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด              1,584,199.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 037/2564 1 ตุลาคม 2563

14 จางใหบริการรถรับสงพรอมพนักงานขับรถ

เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบรี จํานวน 2 รายการ

9,000,000.00             8,966,666.67           วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท บี แอนด ทเีจนเนอรัล จํากัด 5,288,880.00         บริษัท บี แอนด ทเีจนเนอรัล จํากัด 5,288,880.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 038/2564 1 ตุลาคม 2563

15 จางบริการบํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ระบบ 771,000.00               770,400.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 754,992.00           บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 754,992.00               ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 040/2564 1 ตุลาคม 2563

16 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 LIB-CON 041/2564 1 ตุลาคม 2563

17 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 LIB-CON 042/2564 1 ตุลาคม 2563

18 จางบริการบํารุงรักษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 1 ระบบ 830,000.00               820,000.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 800,000.00           บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 800,000.00               ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 043/2564 1 ตุลาคม 2563

19 รับจางใหบริการรักษาความปลอดภัยภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุร)ี

4,700,000.00             4,688,186.63           วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยพิทักษซีเคียวริตี้เซอรวิส จํากัด 4,108,800.00         บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยพิทักษซีเคียวริตี้เซอรวิส จํากัด 4,108,800.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 056/2564 1 ตุลาคม 2563

20 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุร)ี

2,820,000.00             2,813,347.20           วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม อินเตอรเทค จํากัด

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด

3. บริษัท ไดมอนด แคร เซอรวิส จํากัด

4. บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอรวิสเซส จํากัด

5. บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จํากัด

6. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด จํากัด

7. บริษัท รักษาความปลอดภัย ชางยิ้ม การด จํากัด

2,777,400.00          บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี อินเตอรการด จํากัด 2,777,400.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 057/2564 1 ตุลาคม 2563

21 ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม IPOP (HRm Application) on Cloud 

จํานวน 1 ระบบ ระยะเวลา 3 ป

3,000,000.00             3,000,000.00           วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด 3,000,000.00         บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด 3,000,000.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 066/2564 30 ตุลาคม 2563

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป



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

1 จางบริการบํารุงรักษาระบบรับและลูกหนี้

(Revenue Management and Accounts Receivable) จํานวน 1 

ระบบ

            500,000.00    499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด 499,690 บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด         499,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 001/2564 1 ตุลาคม 2563

2 จางบริการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสาร

อิเล็กทรอนิกสผาน

Web จํานวน 1 ระบบ

            140,000.00    131,182.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด 131,182 บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด         131,182.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 002/2564 1 ตุลาคม 2563

3 จางบริการบํารุงรักษาระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting

 Document System) จํานวน 1 ระบบ

            190,000.00    182,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) 

จํากัด

182,970 บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) 

จํากัด

        182,970.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 003/2564 1 ตุลาคม 2563

4 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 1 ระบบ      13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี 

จํากัด

13,910 บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี 

จํากัด

         13,910.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 004/2564 1 ตุลาคม 2563

5 จางบริการบํารุงรักษาซอฟทแวรฐานขอมูล

Oracle จํานวน 1 ระบบ

            440,000.00    434,441.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จํากัด 434,441.40 บริษัท จีเอเบิล จํากัด         434,441.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 005/2564 1 ตุลาคม 2563

6 จางบริการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต

(CMS) จํานวน 1 ระบบ

            260,000.00    256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค 

จํากัด

256,800 บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค 

จํากัด

        256,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 006/2564 1 ตุลาคม 2563

7 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 2 เครื่อง               40,000.00      38,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 38,520 บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด          38,520.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 008/2564 1 ตุลาคม 2563

8 จางบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท จํานวน 2 รายการ             380,000.00    355,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จํากัด 321,000 บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จํากัด         321,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 009/2564 1 ตุลาคม 2563

9 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 4 เครื่อง               80,000.00      77,468.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด 77,468 บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด          77,468.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 010/2564 1 ตุลาคม 2563

10 จางบริการบํารุงรักษาระบบตูสาขาโทรศัพทบางมด จํานวน 1 ระบบ             460,000.00    449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซคอม จํากัด 449,400 บริษัท เฟล็กซคอม จํากัด         449,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 011/2564 1 ตุลาคม 2563

11 จางบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพทมจธ.ราชบุรี จํานวน 1 ระบบ             240,000.00    234,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวิรค 

จํากัด

234,865 บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวิรค 

จํากัด

        234,865.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 012/2564 1 ตุลาคม 2563

12 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องแมขายเพื่อใชในการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง             400,000.00    358,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 358,450 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด         358,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 014/2564 1 ตุลาคม 2563

13 จางใหบริการปองกันและกําจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

            420,000.00    419,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

419,440 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศ

ไทย) จํากัด

        419,440.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON018-2564 1 ตุลาคม 2563

14 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ เวอรติคัล (ไมรวมอะไหล)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

            182,000.00    181,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด 181,900 บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด         181,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON0019/2564 1 ตุลาคม 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม							

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

15 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ โคเน (ไมรวมอะไหล) 

มหา ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

              79,180.00      79,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 79,180 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน)          79,180.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON020-2564 1 ตุลาคม 2563

16 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ มิตซูบิชิ (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

            140,000.00    140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

140,000 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

        140,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON021-2564 1 ตุลาคม 2563

17 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF

 ยี่หอ Mitsubishi   (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี จํานวน 1 ระบบ

            315,222.00    315,222.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส 

จํากัด

315,222 บริษัท มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส 

จํากัด

        315,222.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON024-2564 1 ตุลาคม 2563

18 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF

  ยี่หอ TOSHIBA (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี จํานวน 1 ระบบ

            259,368.00    259,368.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 259,368 บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด         259,368.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON025-2564 1 ตุลาคม 2563

19 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

            499,000.00    498,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด 498,900.00 บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด         498,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 026/2564 1 ตุลาคม 2563

20 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF

  ยี่หอ York  (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี จํานวน 1 ระบบ

            194,740.00    194,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอซี ซิสเต็ม คอนโทรล โซลูชั่น 

จํากัด

188,320 บริษัท เอซี ซิสเต็ม คอนโทรล โซลูชั่น 

จํากัด

        188,320.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON033-2564 1 ตุลาคม 2563

21 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF

  ยี่หอ Samsung (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี จํานวน 2 ระบบ

            197,000.00    196,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสุวรรณ เทคนิคัล เซอรวิสเซส 

จํากัด

196,880 บริษัท อินสุวรรณ เทคนิคัล เซอรวิสเซส 

จํากัด

        196,880.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON034-2564 1 ตุลาคม 2563

22 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF

  ยี่หอ DAIKIN (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี จํานวน 2 ระบบ

            497,220.00    497,216.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด 497,216.16 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด         497,216.16 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON035-2564 1 ตุลาคม 2563

23 ถุงขยะสีดํา             447,000.00    447,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตา มารเก็ตติ้ง แอนด เซอรวิส

 จํากัด

417,200 บริษัท ซันตา มารเก็ตติ้ง แอนด เซอรวิส

 จํากัด

        417,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON039-2564 1 ตุลาคม 2563

24 จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 2 ชุด             512,000.00    511,192.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูโฟทิค จํากัด 500,000 บริษัท ชูโฟทิค จํากัด         500,000.00 เปนผูเสนอราคาเพียงรายเดียว และมี

คุณสมบัติถูกตองตรงตามเงื่อนไข

LIB-CON 044/2564 1 ตุลาคม 2563

25 จางเหมาใหบริการกําจัดปลวก ณ อาคารสํานักหอสมุด               20,000.00      20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คีราคอน จํากัด 20,000.00 บริษัท คีราคอน จํากัด          20,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 045/2564 1 ตุลาคม 2563

26 จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย  จํานวน 2 

รายการ

              96,300.00      96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 96300 บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี          96,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 046/2564 1 ตุลาคม 2563

27 จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาเครื่อง Scanning Electron Microscope

 (SEM)

            214,000.00    214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย)

 จํากัด

214000 บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย)

 จํากัด

        214,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 047/2564 1 ตุลาคม 2563

28 จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS)               41,730.00      41,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ย.ูพี.เอส. (ไทยแลนด) 

จํากัด

41730 บริษัท วิคทรอน ย.ูพี.เอส. (ไทยแลนด) 

จํากัด

         41,730.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 048/2564 1 ตุลาคม 2563

29 จางใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย จํานวน 2 รายการ               55,640.00      55,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 55,640.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด FEN-CON 049/2564 1 ตุลาคม 2563

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

30 จางใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย เครื่อง 

Inductively Coupled Plasma (ICP) ยี่หอ PerkinElmer รุน 

OPTIMA2000DV จํานวน 1 เครื่อง

              75,970.00      75,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกินเอลเมอร จํากัด 75,970.00 บริษัท เพอรกินเอลเมอร จํากัด          75,970.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 050/2564 1 ตุลาคม 2563

31 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ มิตซูบิชิ (ไมรวมอะไหล) 

อาคารเคเอกซ จํานวน 5 ชุด

            330,000.00    328,727.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิซซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

328,727.54 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

        328,727.54 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 051/2564 1 ตุลาคม 2563

32 จางใหบริการกําจัดปลวก ยุง มด แมลง หนู และสัตวนารําคาญตาม

ฤดูกาลภายใน มจธ.บางขุนเทียน จํานวน 11 อาคาร

            460,000.00    455,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอรวิส 

จํากัด

455,000.00 บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอรวิส 

จํากัด

        455,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 052/2564 1 ตุลาคม 2563

33 จางใหบริการงานเครื่องฆาเชื้อกําจัดกลิ่นและอุปกรณสุขอนามัยสําหรับ

หองน้ํา จํานวน 4 อาคาร

            210,000.00    204,091.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอรวิส 

จํากัด

204,091.80 บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอรวิส 

จํากัด

        204,091.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 053/2564 1 ตุลาคม 2563

34 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟตโดยสารและลิฟตขนของอาคาร

วิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ BRI ยี่หอ โอทิส (รวมอะไหล) 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางขุนเทียน) 

ํ   

            200,000.00    196,452.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย)

 จํากัด

196,452.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย)

 จํากัด

        196,452.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 054/2564 1 ตุลาคม 2563

35 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟตโดยสาร (ไมรวมอะไหล) 

ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางขุนเทียน) 

จํานวน 13 ชุด

            230,000.00    225,180.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด 225,180.43 บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด         225,180.43 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 055/2564 1 ตุลาคม 2563

36 จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาระบบกลองวงจรปด (CCTV SYSTEM) 

จํานวน 1 ระบบ

              27,500.00      27,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น 

เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด

27285 บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น 

เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด

         27,285.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-CON 058/2564 1 ตุลาคม 2563

37 จางทําหมอนรองคอแบบเปาลม สําหรับเปนของที่ระลึกในงานพิธี

พระราชทานปริญญาบัตร 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประจําปการศึกษา 

2562 จํานวน 14900 ชิ้น

            500,000.00    491,682.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บิ๊ก โอ จํากัด 491,682.12 บริษัท บิ๊ก โอ จํากัด         491,682.12 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 061/2564 5 ตุลาคม 2563

38 จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องวิเคราะหพื้นที่ผิวและคุณสมบัติของรูพรุน

 จํานวน 1 ชุด

              37,000.00      37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 37,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด          37,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT-CON 062/2564 16 ตุลาคม 2563

39 จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องวิเคราะหหาปริมาณธาตุหรือโลหะหนัก

ชนิดตางๆโดยใชการดูดกลืนแสง จํานวน 1 เครื่อง

              15,515.00      15,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 15,515.00 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด          15,515.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT-CON 063/2564 16 ตุลาคม 2563

40 ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม Digimat install PC จํานวน 1 License 

ระยะเวลา 1 ป

            214,000.00    214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทค เคิรฟ เอไอ อินโนเวชั่น จํากัด 214,000.00 บริษัท เทค เคิรฟ เอไอ อินโนเวชั่น จํากัด         214,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ ISTRS-CON 064/2564 22 ตุลาคม 2563

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนตุลาคม 2563 400,000.00 380,113.35 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon Web Services, Inc. 382,936.03 Amazon Web Services, Inc. 382,936.03 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 001/2564 5 ตุลาคม 2563

2

ซื้อสิทธิ์ในการใชบริการแพลตฟอรม Atlassian จํานวน 1 รายการ ระยะเวลา 1 ป  โดยเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม  2563  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 300,000.00 207,283.67 วิธีเฉพาะเจาะจง Atlassian Pty Ltd., 203,620.71 Atlassian Pty Ltd., 203,620.71 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 002/2565 16 ตุลาคม 2563

3 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลและความเร็วกระแสน้ํา จํานวน 2 เครื่อง 118,000.00 118,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีจี พลัส จํากัด 118,000.00 บริษัท ทีซีจี พลัส จํากัด 118,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-PO 001/2564 20 ตุลาคม 2563

4 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 400,000.00 380,150.88 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon Web Services, Inc. 380,150.88 Amazon Web Services, Inc. 382,936.03 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 003/2564 28 ตุลาคม 2563

5 ตูปลอดเชื้อ  Bฺiosafety Cabinet class II แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 498,800.00 498,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด 495,000.00 บริษัท ไอโครเทค จํากัด 495,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 003/2564 28 ตุลาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

เดือนพฤศจิกายน 2563 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1. บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั่ม เทคโนโลยี 

จํากัด
595,348.00

2. บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จํากัด 597,274.00

3. บริษัท นีโอแวค จํากัด 642,000.00

900,000.00 904,150.00 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร์ 900,000.00

บริษัท เอ็นวิชั่น ไซพลัส จํากัด 903,500.00

940,000.00 920,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 920,000.00 บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 920,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

4
ตู้อบลมร้อน ขนาด 107 ลิตร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

เครื่อง
103,790.00 103,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จํากัด 103,790.00 บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จํากัด 103,790.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-CON 069/2564 5 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ไลท์ซอร์ส จํากัด 1,149,180.00

บริษัท มิสเตอร์ทีม โปรดักชั่นส์ จํากัด 1,198,400.00

บริษัท คนมีไฟ จํากัด 1,177,000.00

บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด 950,000.00

บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จํากัด 1,150,000.00

บริษัท เอ็นไลท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไท 1,080,000.00

7
กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ สําหรับงานวัสดุศาสตร์ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
16000000 16000000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จํากัด 16,000,000.00 บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จํากัด 16,000,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 098/2564 16 พฤศจิกายน 2563

1,073,932.00 1,073,932.00 1,073,932.00 KMUTT-CON 107/2564 17 พฤศจิกายน 2563

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย. อาร์ 1,443,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย. อาร์ 1,443,000.00

2. บริษัท พี. ที. เอส. จํากัด 1,448,000.00

10
เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน

 1 ชุด
1,712,000.00 1,712,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 1,637,720.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 1,637,720.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 106/2564 23 พฤศจิกายน 2563

11
ชุดเครื่องมือตรวจวัดหลายตัวแปรระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แขวงท่าข้าม เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง
650,000.00 650,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 650,000.00 บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 650,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 110/2564 23 พฤศจิกายน 2564

12
เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
2,124,000.00 2,123,950.00 วิธีคัดเลือก บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากัด 2,090,000.00 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากัด 2,090,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 111/2564 24 พฤศจิกายน 2564

6 พฤศจิกายน 2563KMUTT-CON 094/2564ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ1,149,180.00บริษัท ไลท์ซอร์ส จํากัด

12 พฤศจิกายน 2563ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ900,000.00ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร์

SEEM-CON 090/2564 13 พฤศจิกายน 2563

วิธีคัดเลือก

8 จ้างทําหนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรม มจธ.ครบรอบ 60 ปี จํานวน 6 รายการ

PDTI-CON 097/2564

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน ครีเอชั่น จํากัด 1,073,932.00 บริษัท ซัน ครีเอชั่น จํากัด

กล้องถ่ายภาพความร้อน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

จ้างให้บริการติดตั้งระบบแสงเสียง วิดีทัศน์ สําหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2562
5 1,250,000.00     1,149,180.00

950,000.006
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจอเปอร์ออกไซด์ พลาสม่า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง
950,000.00 950,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 065/2564 2 พฤศจิกายน 2563บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั่ม เทคโนโลยี จํากัด 595,348.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON  099/2564 13 พฤศจิกายน 2563

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 104/2564 18 พฤศจิกายน 2564

2
ชุดปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมโต๊ะปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

วิธีซื้อหรือจ้าง

1
ชุดปั๊มสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
597,500.00 597,488.00 วิธีคัดเลือก

3

9
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ตู้
1,450,000.00 1,450,000.00 วิธีคัดเลือก



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
วิธีซื้อหรือจ้าง

13 จ้างเหมาปรับปรุงสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 (ส่วนที่เหลือ) 19,400,000.00 19,333,161.20 1. บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด 17,950,000.00 บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด 17,900,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 112/2564 24 พฤศจิกายน 2564

2. บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จํากัด 18,700,000.00

14 เครื่องวัดคุณภาพน้ํา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 980,000.00 979,050.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 979,050.00 บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 979,050.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 115/2564 24 พฤศจิกายน 2563

15
เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักและพลังงานของสารโดยใช้ความร้อน 

ตําบลรางบัว อําเภอตจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จํานวน 1 ชุด
2,400,000.00 2,350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์ - โทเดโล (ประเทศไทย) จําก 2,350,000.00 บริษัท เมทเล่อร์ - โทเดโล (ประเทศไทย) จํากัด 2,350,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 116/2564 26 พฤศจิกายน 2563

16
ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของวัสดุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,250,000.00 2,200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จํากัด 2,195,000.00 บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จํากัด 2,195,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 100/2564 27 พฤศจิกายน 2563

17
เครื่องขัดผิวชิ้นงานโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง
898,800.00 898,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จํากัด 895,000.00 บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จํากัด 898,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 121/2564 27 พฤศจิกายน 2563

18
เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
874,200.00 874,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีฎซิชั่น อิควิปเมนต์ จํากัด 874,190.00 บริษัท พรีฎซิชั่น อิควิปเมนต์ จํากัด 874,190.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 125/2564 27 พฤศจิกายน 2563

19
เครื่องแยกสารด้วยเมนเบรนกึ่งอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง
2400000 2400000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 2,400,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 2,400,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ kMUTT-CON 108/2564 30 พฤศจิกายน 2563

20
ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
1,605,000.00 1,605,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จํากัด 1,605,000.00 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จํากัด 1,605,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 114/2564 30 พฤศจิกายน 2563

1,284,000.00 1,271,160.00 (e-bidding) บริษัท แอบโซลูท นอร์ม จํากัด 948,020.00 บริษัท แอบโซลูท นอร์ม จํากัด 948,020.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จํ 1,048,000.00

บริษัท อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จํากัด 1,048,600.00

บริษัท ดับเบิ้ลที แอนด์เอส คอนสตรัคชั่น จํา 1,112,800.00

บริษัท เนโร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 936,000.00

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จํากัด 999,560.00

บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ออโตเมชั่น 1,027,200.00

BGM-CON 118/2564 30 พฤศจิกายน 2563

วิธีคัดเลือก

21

ซื้อเครื่องสูบน้ําประปา อาคารสํานักหอสมุด อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา และอาคาร

พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ชุด



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
วิธีซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชธานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 4,400,000.00 4,400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปรินทร จํากัด 440,000.00 บริษัท ปรินทร จํากัด 4,400,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 008/2564 3 พฤศจิกายน 2563



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

1 แบตเตอรี่สําหรับระบบโทรศัพท มจธ.บางมด จํานวน 32 ลูก 160,000.00 152,582.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด (มหาชน) 152,582.00 บริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด (มหาชน) 152,582.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประกา CC-CON 059/2564 2 พฤศจิกายน 2563

2 จางเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือขาย มจธ.  บางมด จํานวน 1 งาน 190,000.00 178,690.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 178,500.00 บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 178,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประกา CC-CON 060/2564 2 พฤศจิกายน 2563

3 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 499,950 499,904

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด 499,904 บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด 499,904 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประกา BGM-CON 067-2564 2 พฤศจิกายน 2563

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 499,797.00

บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด 666,000.00

บริษัท เอ็ดดู พารท จํากัด 505,575.00

5 เครื่องปนเหวี่ยงหลอดทดลองขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 230,000.00 230,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.วาย อาร. 228,000.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็น.วาย อาร. 228,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 074/2564 4 พฤศจิกายน 2563

6 ชุดเครื่องยอยเซลลดวยคลื่นความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 460,000.00 460,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 458,000.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 458,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 075/2564 4 พฤศจิกายน 2563

7

ตูอบลมรอนแขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

104,900.00 103,790.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 103,790.00 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 103,790.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา SEEM-CON 069/2564 5 พฤศจิกายน 2563

8 ชุดทดลองหุนยนต แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 498,100.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส จํากัด 489,632.00 บริษัท แอสราส จํากัด 489,632.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา FIET-CON 078/2564 5 พฤศจิกายน 2563

9 ชุดทดลองสําหรับงานประมวลผลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 497,000.00 497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพรัตน เอนเนอรจี แอนด เอนจิเนียริ่ง 497,000.00 บริษัท เทพรัตน เอนเนอรจี แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 497,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา FIET-CON 079/2564 5 พฤศจิกายน 2563

10
เครื่องวิเคราะหทางเคมีไฟฟาแบบพกพา แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ เครื่อง

375,600.00 375,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไรทส อินสตรูเมนส จํากัด 375,600.00 บริษัท ไรทส อินสตรูเมนส จํากัด 375,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา PDTI-CON082/2564 6 พฤศจิกายน 2563

11 ชุดตูอบลมรอน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 ตู 112,400.00 112,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 112,350.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 112,350.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา PDTI-CON083/2564 6 พฤศจิกายน 2563

12 จางออกแบบปรับปรุงหอง Webinar จํานวน 1 รายการ 63,000 63,000
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท จํากัด 61,000 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท จํากัด 61,000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

LIB-CON 085/2564 6 พฤศจิกายน 2563

13 SIM Coder Package และ PIL Module สําหรับโปรแกรม PSIM แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 417,300.00 417,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เรียล บีพีเอ็ม จํากัด 417,300.00 บริษัท เรียล บีพีเอ็ม จํากัด 410,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 088/2564 6 พฤศจิกายน 2563

14 ซื้อเครื่องทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูงสําหรับ EV และ PHEV แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 235,400 236,470

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟาอุตสาหกรรม จํากัด 236,470 บริษัท ไฟฟาอุตสาหกรรม จํากัด 236,470

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 072/2564 9 พฤศจิกายน 2563

15

ชุดวิเคราะหและบันทึกคุณภาพทางไฟฟาแบบพกพาสําหรับประหยัดพลังงาน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 473,400.00 473,368.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 472,940.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 472,000.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ FEN-CON 073/2564 9 พฤศจิกายน 2563

16
ตูบมคุมอุณหภูมิต่ํา BOD แขวงบางมด เขตทุงครุ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

500,000.00 500,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายนลูชั่น จํากัด 495,000.00 บริษัท ซายนลูชั่น จํากัด 495,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา SEEM-CON 081/2564 9 พฤศจิกายน 2563

17

ชุดวิเคราะหกําลังและคุณภาพไฟฟา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ชุด 363,800.00 363,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสราส จํากัด 363,800.00 บริษัท แอสราส จํากัด 363,800.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ FEN-CON 087/2564 9 พฤศจิกายน 2563

18

เครื่องลดขนาดดวยคลื่นความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 198,800.00 195,703.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษั ท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด 195,703.00 บริษั ท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด 195,703.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ FEN-CON 070/2564 10 พฤศจิกายน 2563

19 เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 480,000.00 480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 480,000.00 บริษัท แบงเทรดดดิ้ง 1992 จํากัด 480,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 071/2564 10 พฤศจิกายน 2563

20 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 343,000.00 308,930.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 307,946.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 307,946.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา LIB-CON 086/2564 10 พฤศจิกายน 2563

21 เครื่องวัดคาอิมพีแดนซความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 198,000.00 197,950.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 197,950.00 บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 197,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 089/2564 10 พฤศจิกายน 2563

22 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ ดังนี้

23 เครื่องกัดเพลาตั้ง พรอมอุปกรณ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 310,300.00 310,300.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เฉียนจี้เครื่องจักรกล จํากัด 310,300.00 บริษัท เฉียนจี้เครื่องจักรกล จํากัด 310,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา FEN-CON 080/2564 11 พฤศจิกายน 2563

24 เครืองปนเหวียงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 เครื่อง

363,800.00 358,450.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 358,450.00 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 358,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา SEEM-CON 092/2564 12 พฤศจิกายน 2563

25 ตูดูดควันไอระเหยสารเคมี
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 เครื่อง

450,000.00 401,250.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแผคเจอริ่ง จํากัด 400,000.00 บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา SEEM-CON 091/2564 12 พฤศจิกายน 2563

26

เครื่องกวนสารละลายดวยแมเหล็ก แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ เครื่อง

130,000.00 130,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแอล ไบโอเทค จํากัด

130,000.00 บริษัท เอ็กซแอล ไบโอเทค จํากัด 130,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา PDTI-CON 096/2564 17 พฤศจิกายน 2563

27 เครื่องมือวัดและบันทึกสัญญาณจากเซ็นเซอรแบบ 20 ชองสัญญาณ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 452,600.00 452,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เคียววาเด็นเกียว (ไทยแลนด) จํากัด 452,600.00 บริษัท เคียววาเด็นเกียว (ไทยแลนด) จํากัด 452,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา FEN-CON 076/2564 18 พฤศจิกายน 2563

28

ตูบมเพาะเชื้อดวยกาซคารบอนไดออกไซด แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ เครื่อง

428,000.00 428,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จํากัด 428,000.00 บริษัท กิบไทย จํากัด 428,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา PDTI-CON 095/2564 18 พฤศจิกายน 2563

29 ซื้อครุภัณฑจํานวน 3 รายการ 363,000.00 361,981.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 361,981.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 361,981.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา LIB-CON 105/2564 23 พฤศจิกายน 2563

30 ชุดทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันน้ําแบบเพลตันและฟรานซิสขนาดเล็ก แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 380,000.00 380,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริ ษัท เอสซอม จํากัด 374,500.00 บริ ษัท เอสซอม จํากัด 370,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 077/2564 25 พฤศจิกายน 2563

31 ชุดถายทอดสดและบันทึกการเรียนการสอน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 333,400.00 333,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาโครแคร จํากัด 333,400.00 บริษัท มาโครแคร จํากัด 333,400.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FIET-CON 101/2564 26 พฤศจิกายน 2563

32 เครื่องวิเคราะหกาซชีวภาพแบบพกพา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 485,000.00 485,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 485,000.00 บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 485,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FIET-CON 102/2564 26 พฤศจิกายน 2563

33 ชุดอุปกรณชวยสอนประจําหองเรียน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 485,000.00 485,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นัมเบอรวัน คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด 485,000.00 บริษัท นัมเบอรวัน คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด 485,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FIET-CON 103/2564 27 พฤศจิกายน 2563

34 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 432,000.00 430,589.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรกรุป จํากัด 430,589.00 บริษัท ไทยโปรกรุป จํากัด 430,589.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา LIB-CON 123/2564 27 พฤศจิกายน 2563

35 ซื้อสิทธิการใชงานระบบบริหารจัดการกิจกรรม KMUTT Event on the Cloud จํานวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ป 500,000.00 497,550.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิปอีเวนท จํากัด 497,550.00 บริษัท ซิปอีเวนท จํากัด 497550

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

KMUTT-CON 133/2564 30 พฤศจิกายน 2563

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจางวิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

4

ซื้อแวนตาฉายภาพสามมิติ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ชุด 510,400.00 510,000.00

วิ ธีคัดเลือก

FIBO-CON 068/2564 4 พฤศจิกายน 2563บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 499,797.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS พรอมอปกรณประกอบ แขวงบางมด เขตทงคร กรงเทพมหานคร จํานวน 1 ชด 374,500.00 374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลลีวด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 374,500.00 บริษัท ฮอลลีวด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 374,500.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FSci-PO 002/2564 2 พฤศจิกายน 2563
2 จางเหมาบริการสถานที่สําหรับจัดจําหนายดอกไมและของที่ระลึกในงานพิธพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 1 งาน 107,000.00 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปรินทร จํากัด 104,000.00 บริษัทปรินทร จํากัด 107,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 011/2564 3 พฤศจิกายน 2563
3 อากาศยานไรคนขับ (UAV Drone) จํานวน 1 ชด 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสทรอนิกส จํากัด 440,000.00 บริษัท ซิสทรอนิกส จํากัด 440,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FSci-PO 007/2564 5 พฤศจิกายน 2563
4 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศสําหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) 185,000.00 183,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 169,500.00 บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 169,500.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ BGM-PO 010/2564 5 พฤศจิกายน 2563
5 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป แบบเก็บคาได (Digital Storage Oscilloscope) จํานวน 12 เครือง 205,400.00 205,392.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด 205,392.00 บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด 205,392.00 ถกตองตรงตามเงื่อนไขทกประการ FSCI-PO12/2564 5 พฤศจิกายน 2563
6 ซื้อเซ็นเซอรไลดาแบบ 3 มิติ จํานวน 1 ตัว 172,000.00 170,921.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด จํากัด 170,921.80 บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด จํากัด 170,921.80 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FIBO-PO 009/2564 6 พฤศจิกายน 2563

7 จางทําแผงกั้นปองกัน COVID-19 จํานวน 1 ชุด 125,000.00 125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทอปทูลส จํากัด 125,000.00 บริษัท ทอปทูลส จํากัด 125,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 013/2564 6 พฤศจิกายน 2563

8 เครืองเคลือบแบบสล็อตดาย (Slot die) จํานวน 1 เครือง 497,693.33 469,805.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท InfinityPV Aps 497,693.33 บริษัท InfinityPV Aps 497,693.33 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FSCI-IPO 005/2564 12 พฤศจิกายน 2563
9 ชดเครื่องปดผนึกภาชชนะบรรจชนิดถาดพลาสติกดวยระบบสญญากาศ แขวงบางมด เขตทงคร กรงเทพมหานคร จํานวน 1 ชด 454,800.00 454,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สามรักเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 454,800.00 บริษัท สามรักเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 454,800.00 ถกตองตรงตามเงื่อนไขทกประการ FEN-PO 005/2564 12 พฤศจิกายน 2563
10 ซื้อเครื่องบันทึกขอมล แขวงบางมด เขตทงคร กรงเทพมหานคร จํานวน 2 เครื่อง 200,000.00 198,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.เค มารเก็ตติ้ง จํากัด 198,500.00 บริษัท เอ็ม.ที.เค มารเก็ตติ้ง จํากัด 198,500.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FIET-PO 014/2564 16 พฤศจิกายน 2563
11 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 159,430.00 159,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จํากัด 159,430.00 บริษัท เอส พี คอม จํากัด 159,430.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 017/2564 25 พฤศจิกายน 2563
12 วัสดุการศึกษา 500,000.00 498,299.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร ออโตเมชัน เซนเตอร จํากัด 498,299.00 บริษัท พรีเมียร ออโตเมชัน เซนเตอร จํากัด 498,299.00 ถกตองตรงตามเงื่อนไขทกประการ FIBO-PO 018/2564 26 พฤศจิกายน 2563
13 จางเหมาจัดงานโครงการจัดประชมประจําปเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ 300,000.00 273,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยนิซอส มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด 273,920.00 บริษัท ยนิซอส มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด 273,920.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 019/2564 30 พฤศจิกายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วันที 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง
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ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 เครื่องตรวจวิเคราะห์พันธะไดซัลไฟด์ด้วยเทคนิคแอลซีเอ็มเอสเอ็มเอสแบบควอด

รูโพลไทม์ออฟไฟด์แมสสเปคโตรมิเตอร์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

18,000,000.00 18,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 18,000,000.00 18,000,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 113/2564 1 ธันวาคม 2563

1. บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 3,980,000.00 3,980,000.00
KMUTT-CON 122/2564 1 ธันวาคม 2563

2. บริษัท วนาไซเอนซ์ จํากัด 4,387,000.00

3 ชุดกลั่นระเหยสารแบบหมุน ขนาด 50 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 

3,990,000.00

3,990,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 126/2564 1 ธันวาคม 2563

4 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 2 รายการ 3,745,000.00 3,745,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วิน สยาม จํากัด 3,740,000.00 3,740,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 109/2564 2 ธันวาคม 2563

เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพของสมองมนุษย์ โดยการตรวจจับระดับของ

ฮีโมโกลบินในขณะที่สมองทํางาน (Functional Near-Infrared Spectroscopy 

System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

3,385,000.00 3,385,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอจเอช เมดิคอล จํากัด 3,385,000.00 3,385,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 117/2564 2 ธันวาคม 2563

เครื่องตรวจวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์สําหรับผสมและการโฮโมจี

ไนซ์อาหารเหลว แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 998,900.00 998,900.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SBT-CON 119/2564 2 ธันวาคม 2563

6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิล์ดอิมิชชั่นแบบตั้งโต๊ะ แขวงท่า

ข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครือง 6,000,000.00 6,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 6,000,000.00 6,000,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 124/2564 2 ธันวาคม 2563

7 ชุดตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ (incubater shaker) แขวงท่า

ข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

1,016,000.00 1,016,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริอินสตรูเม้นท์ จํากัด 1,016,000.00 1,016,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 128/2564 3 ธันวาคม 2563

1,399,600.00 1,399,560.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด 1,392,000.00

KMUTT 130/2564 3 ธันวาคม 2563

2. บริษัท อีโวแล็บ (ประเทศไทย) จํากัด 1,480,000.00

9 ชุดตรวจวัดชนิดอินฟราเรด แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง 2,200,000.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 2,200,000.00

2. บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จํากัด 2,300,000.00

10 เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ตําบลรางบัว

 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด

5,698,000.00 5,709,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 5,698,000.00 5,698,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 137/2564 7 ธันวาคม 2563

11

เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีน (Fast Protein Liquid Chomatography ; 

FPLC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด

1,970,000.00 1,970,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 1,970,000.00 1,970,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 140/2564 7 ธันวาคม 2563

12

ชุดเครื่องวัดปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงในไมโครเพลท แขวงบาง

มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

2,500,000.00 2,498,985.00 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร์ 2,489,000.00 2,489,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 129/2564 8 ธันวาคม 2563

13 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 2 รายการ 1,225,200.00 1,225,150.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จํากัด 1,225,150.00 1,225,150.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 135/2564 8 ธันวาคม 2563

14

เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงท่าข้าม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,600,000.00 2,600,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จํากัด 2,585,000.00 2,585,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 136/2564 8 ธันวาคม 2563

15

ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IoT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,100,000.00 2,069,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็ดดู-แคร์ เทค จํากัด 2,069,000.00 2,065,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 144/2564 8 ธันวาคม 2563

บริษัท โมชั่นอินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี่ จํากัด 1,984,850.00

ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2

เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (Thermogravimetric 

Analyzer) จํานวน  1 ชุด 3,983,200.00 3,983,200.00 วิธีคัดเลือก

5

8

ตู้อบเลี้ยงเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ํา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 2 ชุด 1,392,000.00

2,200,000.00

KMUTT-CON 132/2564 4 ธันวาคม 2563



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง 1,597,082.00

2.บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด 1,688,000.00

3.บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 1,899,000.01

4.บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กเพรส จํากัด 1,930,000.00

1.บริษัท พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 937,000.00

2.บริษัท ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด 940,000.00

18
เครื่องวัด Fluorescence lifetime แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

จํานวน 1 ชุด
3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศณ์เทค จํากัด 2,995,000.00 2,995,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 145/2564 14 ธันวาคม 2563

19 ซื้อเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

642,000.00 642,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญทัศน์ จํากัด 642,000.00 642,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 150/2564 14 ธันวาคม 2563

20 เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance 

Liquid Chromatography : HPLC) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

4,000,000.00 4,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 3,998,000.00 3,998,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 152/2564 14 ธันวาคม 2563

21 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ 14,280,000.00 14,280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศณ์เทค จํากัด 14,270,000.00 14,270,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 146/2564 14 ธันวาคม 2563

22 ซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนส

เซ็นต์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 2,000,000.00 2,000,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 151/2564 16 ธันวาคม 2563

23 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 3 รายการ 1,166,300.00 1,188,150.00

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง 

จํากัด 1,165,000.00 1,165,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 157/2564 16 ธันวาคม 2563

24

ชุดขยายสัญญาณสําหรับแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,559,000.00 1,822,210.00

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บริษัท เจนิทรอนเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,556,000.00 1,556,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 169/2564 16 ธันวาคม 2563

บริษัท ยูนิไพร์ม จํากัด 1,086,000.00

บริษัท ซีนิท อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท ซีทีไอ แอนด์ซายน์ จํากัด

26 ซื้อชุดวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าและการเผาไม้ของเครื่องยนต์สําหรับยานยนต์

สมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

3,258,150.00 3,258,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิววีวอฟต์ จํากัด 3,258,150.00 3,258,150.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 168/2564 17 ธันวาคม 2563

27 ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จํานวน 1 ระบบ 3,000,000.00 2,829,293.59 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 2,826,324.75 2,826,324.75

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 141/2564 18 ธันวาคม 2563

28

ชุดวิเคราะห์แก๊สในโลหะและรอยเชื่อม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 4,494,000.00 4,494,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 4,494,000.00 4,494,000.00

ถูกต้ฎองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 149 /2564 18  ธันวาคม  2563

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันต์สถาปัตย์ 2,100,000.00

2. บริษัท โอเวอร์โฟล ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จํากัด 2,138,000.00

1,597,082.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 139/2564 9 ธันวาคม พ.ศ.256316

หอผึ่งระบบปรับอากาศ (Cooling Tower) อาคารสํานักงานอธิการบดี พร้อม

ติดตั้ง แขวงบางมด    เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ชุด

1,955,100.00 1,951,266.27 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

930,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 143/2564 14 ธันวาคม 2563

17 เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด 100 กิโลนิวตัน ควบคุมการทํางานด้วย

คอมพิวเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

930,000.00 941,600.00 วิธีคัดเลือก

17 ธันวาคม 2563

1,086,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 171/2564

25 เครื่องจําลองแสงอาทิตย์ ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 

เครื่อง

1,100,000.00 1,100,000.00 วิธีคัดเลือก

2,100,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 155/2564  

18 ธันวาคม พ.ศ.

256329

จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากและบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบกลางแจ้ง แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 2,300,000.00 2,229,116.61

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

30 ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 14,266,100.00 14,265,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จํากัด 14,260,000.00 14,260,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 156/2564 18 ธันวาคม 2563

31 เครื่องวัดความหนืดและการไหลของพอลิเมอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

3,470,000.00 3,466,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,466,800.00 3,463,590.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 160/2564 18 ธันวาคม 2563

32 เครื่องวัดขนาดอนุภาค แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 3,279,100.00 3,279,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,279,015.00 3,250,000.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 161/2564 18 ธันวาคม 2563

33 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 2 รายการ 7,565,300.00 7,564,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จํากัด 7,565,300.00 7,560,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 162/2564 18 ธันวาคม 2563

บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จํากัด 961,800.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง 966,000.00

35

เครื่องทดสอบ Density แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

เครื่อง 891,800.00 902,010.00

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 877,400.00 877,400.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 170/2564 18 ธันวาคม 2563

บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จํากัด 1,847,000.00

บริษัท ยูนิซอฟต์ ซิสเต็ม จํากัด

บริษัท พีลาทัส จํากัด

37

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของสารด้วยความร้อน แขวงบางมด เขต

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,000,000.00 1,995,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด 1,995,000.00 1,995,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 173/2564 18 ธันวาคม 2563

38 ชุดทดลองสายอากาศ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

ชุด

650,000.00 650,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จํากัด 639,999.32 639,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 167/2564 18 ธันวาคม 2563

2. บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จํากัด 650,000.00

เครื่องเลเซอร์มาร์กโมเดล MDX 1500 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด

1,700,000.00 1,706,700.00

วิธีคัดเลือก

1.บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 1,700,000.00 1,700,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 175/2564 21 ธันวาคม 2563

2. ซีเทค โซลูชั่น จํากัด 1,706,700.00

3. เอจี เคมีคอล จํากัด 1,703,000.00

1.บริฎษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 2,993,000.00 2,990,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 178/2564 21 ธันวาคม 2563

2. บรษัท ซีเทค โซลูชั่น จํากัด 2,996,000.00

41

เครื่องทดสอบการพ่นละอองเกลือแบบรอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,144,900.00 1,144,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริฎษัท แอสโทร อินทรูเม้นท์ จํากัด 1,144,900.00 1,144,900.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 187/2564 21 ธันวาคม 2563

42

จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคารวิจัย ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี 1,642,000.00 1,639,938.47 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอพลัส บิวเดอร์ แอนด์ แมททีเรียล เซอร์วิส จํ 836,638.36 836,638.36
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 181/2564 22 ธันวาคม 2563

บริษัท แมทเท็น จํากัด

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด

บริษัท รีโทรฟิท สตรัคเจอร์ สเปเชียลลิสต์ จํากัด

กิจการร่วมค้าพีเคเอสแอดวานซ์

บริษัท อมทท์ เคมมี่ จํากัด

961,800.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 164/2564

34 ชุดทดสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 1 ชุด

970,000.00 969,984.71 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

39

40
เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 

1 เครื่อง
2,990,000.00 2,996,000.00 วิธีคัดเลือก

36 ชุดทดสอบแก๊สโครมาโทกราฟ ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน

        1 ชุด

1,872,500.00 1,872,000.00 วิธีคัดเลือก

18 ธันวาคม 2563

1,847,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 172/2564

18 ธันวาคม 2563



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

43

เครื่องวัดการตอบสนองความถี่ และอิมพีแดนซ์ แบบความถี่สูง แขวงบางมด เขต

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,990,100.00 1,990,093.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,989,665.00 1,979,500.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 182/2564 22 ธันวาคม 2563

44

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซขนาดเล็ก (Micro gas chromatography) 

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จํากัด 1,988,000.00 1,988,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 154/2564 23 ธันวาคม 2563

2. บริษัท ยูนิซอฟต์ ซิสเต็ม จํากัด 1,913,000.00

3. บริษัท พีลาทัส จํากัด 1,914,000.00

45

ซื้อเครื่องทดลองผลิตหมึกพิมพ์อนุภาคนาโนสําหรับการพิมพ์ดิจิทัล แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จํากัด 2,000,000.00 2,000,000.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 179/2564 23 ธันวาคม 2563

46

เครื่องวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ของฉนวน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,500,000.00 1,498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียร่ง จํากัด 1,492,650.00 1,492,650.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 193/2564 23 ธันวาคม 2563

47

เครื่องวิเคราะห์โลหะมีค่าและสารอันตราย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธี e-bidding 1. บริษัท  ซายน์ สเปค จํากัด 11,915,000.00 1,191,500.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 166/2564 24 ธันวาคม 2563

2. เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,177,000.00

48

จ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า 5 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 19,807,000.00 19,806,954.34 วิธี e-bidding 1. บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 8,549,999.99 8,549,999.99
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 190/2564 24 ธันวาคม 2563

2. กิจการร่วมค้าพีเคเอสแอดวานซ์ 8,562,018.72

3. บริษัท แมทเท็น จํากัด 8,583,718.00

4. บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 9,434,462.15

5. กิจการร่วมค้าดีเคเอสกรุ๊ป 12,815,100.00

6. บริษัท รีโทรฟิท สตรัคเจอร์ สเปเชียลลิสต์ จํากัด 14,251,600.00

7. บริษัท เคบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 14,426,517.37

8. บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จํากัด 18,163,000.00

49

เครื่องพิมพ์โลหะไทเทเนียมสามมิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด 8,000,000.00 8,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรุ้มพ์ฟ จํากัด 8,000,000.00 8,000,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 192/2564 24 ธันวาคม 2563

50

เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  จํานวน

 1 เครื่อง 1,606,000.00 1,605,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไทยเมซูริ่ง อินสตรูเม้นท์ จํากัด 1,605,000.00 1,598,580.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 183/2564 25 ธันวาคม 2563

บริษัท พีทีเอส คอมปืเนชั่น จํากัด

หจก. แคชวัน เทคโนโลยี แอนดื เซอร์วิส

11,862,000.00 11,800,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 9,951,000.00 9,951,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 184/2564 25 ธันวาคม 2563

2. บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด 11,450,000.00

5,800,000.00 5,800,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 5,786,000.00 5,786,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 185/2564 25 ธันวาคม 2563

2. บริษัท ซีเทค โซลูชั่น จํากัด 5,799,000.00

3. บริษัท เอจี เคมีคอล จํากัด 5,790,000.00

53

ซื้อชุดทดลองระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบค้นพบและตื่นรู้ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,424,000.00 1,434,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท เอ็ดดูฎ พาร์ท จํากัด 2. บริษัท โปรเน็ตเวิร์ค ซิ 1,424,000.00 1,424,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 189/2564 25 ธันวาคม 2563

51

52 เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

ลิฟต์โดยสารขาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

 กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ชุด



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรประยูร กรุ๊ป 3,189,000

2. บริษัท ภวินท์ พัทธยา จํากัด

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นภาธรรม ก่อสร้าง

55

จ้างทําชุดทดลอง IoT และการประยุกต์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 ชุด 1,370,000.00 1,380,000.00 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท เอ็ดดู พาร์ท จํากัด

2. บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด 1,370,000.00 1,370,000.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 195/2564 25 ธันวาคม 2563

1. บริษัท เฉียนจี้เครื่องจักรกล จํากัด 1,658,500.00

2. บริษัท พี เอ็ม วี แมชชีนเนอรี่ จํากัด

57

เครื่องวิเคราะห์ลําดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Next Generation 

Sequencer; MiSeq System) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 จํานวน 1 ชุด 15,000,000.00 15,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 15,000,000.00 15,000,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 202/2564 28 ธันวาคม 2563

กิจการร่วมค้าเพชรประยูรแอนด์ ท่าผา 9,969,000.00

บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จํากัด

บริษัท แมทเท็น จํากัด 1,851,920.69

บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด

กิจการร่วมค้าพีฎเคเอสแอดวานซ์

บริษัท ณัฐกิจการช่าง จํากัด

บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จํากัด

บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด

บริษัท ดีเค รีโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

บริษัท รีโทรฟิท สตรัคเจอร์ สเปเชียลลิสต์ จํากัด

บริษัท แมทเท็น จํากัด

บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด

กิจการร่วมค้าพีเคเอสแอดวานซ์

บริษัท ณัฐกิจการช่าง จํากัด

บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 1,645,000.23

บริษัท ดีเค รีโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 1,661,967.00

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 1,687,639.24

บริษัท เอพลัส บิวเดอร์ แมททีเรียล เซอร์วิส จํากัด 1,796,653.98

บริษัท รีโทรฟิท สตรัคเจอร์ สเปเชียลลิสต์ จํากัด 2,956,680.00

61

จ้างทําชุดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่ง

สําหรับสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน ๑ ชุด

6,206,000.00 6,354,596.79 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ทรีเอสพี เวิร์ล เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จํากัด 2. บ 6,206,000.00 6,206,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 196/2564 29 ธันวาคม 2563

62 ระบบจําลองไฟฟ้ากําลังแบบเวลาจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด

6,970,300.00 6,970,194.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด 6,970,194.00 6,936,810.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 194/2564 24 ธันวาคม 2563

63 เครื่องทดสอบหากําลังรับแรงเฉือนตรงของดิน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

679,500.00 679,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซี.บี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง 677,000.00 677,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 211/2564 24 ธันวาคม 2563

64 เครื่องวิเคราะห์ภาพถ่ายทางรังสีเอ็กซ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แขวงบางมด เขต

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

5,902,100.00 5,895,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ ที อินโนเวชั่น จํากัด 5,895,700.00 5,600,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 177/2564 22 ธันวาคม 2563

1,658,500.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

3,189,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฐมาคาร ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 1 รายการ 3,672,000.00 3,671,345.9154

56

เครื่องเจียระไนเพลากลม พร้อมอุปกรณ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ Supertec รุ่น G25P-50H 1,658,500.00 1,658,500.00 วิธีคัดเลือก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 

28 ธันวาคม 2563

28 ธันวาคม 2563

9,969,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 209/2564

58 จ้างเหมาก่อสร้างถนนระยะที่ 4 ภายในมหาวิทยาลัย ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง

 จังหวัดราชบุรี

12,055,000.00 11,995,896.98

  (e-bidding) 

60 จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคารหอสมุด ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง

 จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ

3,907,000.00 3,902,791.10  (e-bidding) 

59 จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคารเรียนรวม ตําบลรางบัว อําเภอจอม

บึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ

4,376,000.00 4,375,994.07

  (e-bidding) 

1,645,000.23

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 204/2564  28 ธันวาคม 2563

1,851,920.69

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 210/2564

FEN-CON 205/2564 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

KMUTT-CON 191/2564  25 ธันวาคม 2563



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

65 ชุดเครื่องมือสร้างต้นแบบชิ้นส่วนโลหะ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

13,185,700.00 13,182,400.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จํากัด 13,182,400.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 165/2564 24 ธันวาคม 2563

2. บริษัท แอพพลิแคด จําก้ด (มหาชน) 13,183,684.00

3. บริษัท บราโว่ร์ อิเล็กทริค ซิสเท็มส์ จํากัด 13,184,433.00

66 913,500.00 913,500.00 วิธี e-bidding 1. โรงพยาบาลศาลายา จํากัด 540,000.00 540,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 203/2564 30 ธันวาคม 2563

2. บริษัท มีนบุรี การแพทย์ จํากัด 598,200.00

3. บริษัท อาร์ไอ แลบบอราทอรี่ จํากัด 635,000.00

4. บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ําไท จํากัด 801,500.00

67

คอลัมน์แยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี ขนาด 140 มิลิเมตร 

จํานวน 1 คอลัมน์ 1,200,000.00 1,200,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 1,200,000.00 1,200,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 201/2564 28 ธันวาคม 2563

1. บริษัท ออวิด้า จํากัด 1,194,933.20

2. บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด 1,284,500.00

3.บริษัท เอสทีพี อินตริเกจ จํากัด 1,298,000.00

4.บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ซ จํากัด -

5. บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด 1,302,628.70

69 ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียเพื่อสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ชุด

4,255,200.00 5,255,058.30 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 5,254,416.65 4,254,416.65

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 188/2564 23 ธันวาคม 2563

1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 5,340,000.00

2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จํากัด 5,706,631.00

68 ชุดถ่ายทําวีดิทัศน์นอกสถานที่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 

1 ชุด

1,311,900.00 1,311,900.00 วิธี e-bidding

จ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 จํานวน 2 

รายการ

5,340,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 197/2564 30 ธันวาคม 2563

1,194,933.20

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 207/2564 29 ธันวาคม 2563

70 ชุดเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางเคมี

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 

5,340,000.00 5,340,000.00 วิธีคัดเลือก



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 แผ่นกรองแบบแคปซูลสําหรับกรองสารละลายและตัวอย่าง จํานวน 45 กล่อง 800,000.00 7,999,999.73 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จํากัด 7,999,999.73 7,999,999.73 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 026/2564 8 ธันวาคม 2563

2 วัสดุการศึกษา จํานวน 4 รายการ 3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จํากัด 3,000,000.00 3,000,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ kMUTT-PO 031/2564 16 ธันวาคม 2563

3

จ้างให้บริการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ระยะที่ 1 ปีที่ 5

 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 794,910.00 703,616.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Clarivate Analytics (US) LLC 704,597.80 704,597.80 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 006/2564 17 ธันวาคม 2563

บริษัท พรภัทร เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 1,712,000.00 1,712,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 027/2564 21 ธันวาคม  2563 

บริษัท เอสแอนด์ดับบลิว ไฮสปีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 1,726,445.00

บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีดโซลูชั่น จํากัด 1,733,400.00

5

ซื้อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล Scival ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,000,000.00 1,912,651.99 วิธีเฉพาะเจาะจง Elsevier Singapore Pte Ltd 1,824,445.48 1,824,445.48 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 012/2564 28 ธันวาคม 2563

6 ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Taylor & Francis online Package ระยะเวลา 

12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

1,130,000 1,126,206.41 

(USD36,889)

วิธีเฉพาะเจาะจง Taylor & Francis Group (USD36,889) (USD36,889) ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 007/2564 29 ธันวาคม 2563

4

ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสําหรับงานเชื่อม ชนิด 6 แกน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 ชุด 1,733,400.00 1,733,400.00 วิธีคัดเลือก



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

1 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

499,950 499,900

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิส

เซส จํากัด

499,900
บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิส

เซส จํากัด

499,900

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

BGM-CON 127-2564

1 ธันวาคม 2563

2 จางสํารวจและเขียนแบบสะพานทางเบี่ยง จํานวน 1 งาน 450,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเซค 2014 จํากัด 428,000.00 บริษัท ไอเซค 2014 จํากัด 428,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 3  ธันวาคม 2563

3 จางผูตรวจสอบบัญชี จํานวน 1 งาน  282,000.00 282,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 282,000.00 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 282,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-CON 138/2564 7 ธันวาคม 2563

4 จางซอมแซมขอบประตูและหนาตางอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 700,000.00 692,550.37 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนอนิลเอ็นจิเนียริ่ง 480,000.00 หจก.หนอนิลเอ็นจิเนียริ่ง 480,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-COM142/2564 7 ธันวาคม 2563

5 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีพีเอ เอเชีย จํากัด 581,000.00

6 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารซียูเค กรุป จํากัด 638,501.10

7 จางทําการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ผานชองทางออนไลนของสํานักงานคัดเลือก

และสรรหานานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 1 งาน

147,660.00 147,660.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินดาคาสท จํากัด 

132,680.00

บริษัท ซินดาคาสท จํากัด 

132,680.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT-CON 134/2564

8 ธันวาคม 2563

8 ซื้อเครื่องผสมแบบปด (Internal mixer) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน

 1 เครื่อง

642,000.00 642,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญทัศน จํากัด

642,000.00

บริษัท เจริญทัศน จํากัด

642,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

FSci-CON 150/2564

14 ธันวาคม 2563

9 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid 

Chromatography: HPLC) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

3,998,000.00 4,000,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 

3,998,000.00
บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 

3,998,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
FSci-CON 152/2564

14 ธันวาคม 2563

10 ซื้อเครื่องถายภาพแผนสารเรืองแสงดวยเทคนิคฟลูออเรสเซนตและเคมิลูมิเนสเซ็นต แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

2,000,000.00 2,000,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

2,000,000.00
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

2,000,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
FSci-CON 151/2564

16 ธันวาคม 2563

11 เครื่องกรองน้ํา จํานวน 5 เครื่อง 120,000.00 111,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทมาซูมา(ประทศไทย)จํากัด 111,000.00 บริษัทมาซูมา(ประเทศไทย)จํากัด 111,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-COM158/2564 18 ธันวาคม 2563

12 ระบบไมโครโฟนไรสาย จํานวน 20 ชุด 470,000.00 453,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 246,100.00 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 246,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-COM159/2564 18 ธันวาคม 2563

13 ครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 237,300.00 232,814.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จํากัด 232,814.88 บริษัท เอส พี คอม จํากัด 232,814.88 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 174/2564 18 ธันวาคม 2563

14 ซื้อสิทธิในการเขาใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล DB2 Work Group ระยะเวลา 12 เดือน 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564  จํานวน 1 License

286,000.00 285,048.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

285,048.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

285,048.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประการ

LIB-CON 213/2564

30 ธันวาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที่
1 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนธันวาคม 2563 400,000.00 37,857.62 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon Web Services, Inc. 369,692.09 Amazon Web Services, Inc. 382,936.03 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 008/2564 1 ธันวาคม 2563
2 สายรัดขอมือวัดชีพจรพรอมชุดขอมูลสําหรับโครงการวิจัยแนวทางพัฒนา           200,000.00 179,439.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทลล3ี60 จํากัด 179,439.00 บริษัท เทลลี3่60 จํากัด 179,439.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-PO 20/2564 2 ธันวาคม 2563
3 ซือหอเซลลเชือเพลิงแบบออกไซดแข็ง จํานวน 3 เครือง 600,000.00 409541.96 วิธีเฉพาะเจาะจง Ningbo SOFCMAN Energy Technology Co. Ltd 406,534.20 Ningbo SOFCMAN Energy Technology Co. Ltd 406,534.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-IPO 009/2564 3 ธันวาคม 2563
4 จางทําชินสวนคลุมโครงสรางหุนยนต จํานวน 8 ชุด 800,000.00 787520 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กลวัต เอ็นจิเนียริงแอนดซัพพลาย 787,520.00 หจก.กลวัต เอ็นจิเนียริ่งแอนดซัพพลาย 787,520.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 021/2564 3 ธันวาคม 2563

5

กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม และกลองระดับอัตโนมัติ แขวงบาง

มด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) จํากัด

300,000.00 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 005/2564 4 ธันวาคม 2563

6 ซือสิทธิในการใชบริการแพลตฟอรม TinyPulse  ระยะเวลา 1 ป  โดย 200,000.00 137,762.51 วิธีเฉพาะเจาะจง TINYhr, Inc 134,056.79 TINYhr, Inc 134,056.79 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 010/2564 4 ธันวาคม 2563
7 ซื้อสิทธิในการเขาใชโปรแกรม EndNote ระยะเวลา 12 เดือน 304,000.00 301,856.14  วิธีเฉพาะเจาะจง Momentum Knowledge Services Pte, Ltd. (USD9,950) Momentum Knowledge Services Pte, Ltd. (USD9,950) ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
8 วัสดุการศึกษา จํานวน 3 รายการ 496,000.00 495,624.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 495,624.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 495,624.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 025/2564 8 ธันวาคม 2563
9 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ 244,000.00 243,612.25 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บางกอกเคมารท 243,612.25 หางหุนสวนจํากัด บางกอกเคมารท 243,612.25 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 024/2564 8 ธันวาคม 2563
10 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 262,400.00 257,014.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จํากัด 257,014.00 บริษัท เอส พี คอม จํากัด 257,014.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 023/2564 14 ธันวาคม 2563
11 เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต (Tablet) จํานวน 8 เครื่อง 125,404.00 125,404.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 125,404.00 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 125,404.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 022/2565 14 ธันวาคม 2563
12 ชุดอุปกรณและเครืองมือชาง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 216,500.00 215,712.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี เซอรวิส แอนด เทรดดิง 215,712.00 บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี เซอรวิส แอนด เทรดดิ้ง 215,712.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 028/2564 16 ธันวาคม 2563
13 หนวยความจําสําหรับเครืองแมขาย จํานวน 80 ตัว 445,120.00 445,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมมโมรีทูเดย จํากัด 445,120.00 บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด 445,120.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-PO 035/2564 18 ธันวาคม 2563
14 เครืองคอมพิวเตอร แบบพกพา จํานวน 1 เครือง 110,000.00 107,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 107,400.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 107,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-IPO 034/2564 23 ธันวาคม 2563
15 เครืองเพิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดทอง PCR-machine) 155,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 150,000.00 บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-PO 036/2564 23 ธันวาคม 2563

16 ซื้อหุนยนตนําทางแบบเคลื่อนที่ไดระบบอัตโนมัติ จํานวน 2 ตัว
160,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชันแนล จํากัด
160,000.00 บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชันแนล จํากัด 160,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 038/2564 25 ธันวาคม 2563

รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย 499,950 499,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิส 499,900 บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิส 499,900 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 212-2564 4 มกราคม 2564
2 โรงเรือนทดลองการใหน้ําสําหรับตนมันสําปะหลัง (ชั่วคราว) จํานวน 2 หลัง 143,000.00 142,930.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีดี มั่นคง จํากัด 142,930.60 บริ ษัท มีดี มั่ นคง จํากัด 142,930.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
3 จางเหมาสํารวจและเก็บขอมูลการดําเนินงานที่ผานมาของโครงการประกวด Thailand 445,000.00 445,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลูริบบอน คอนซัล 445,000.00 บริษัท บลูริบบอน คอนซัลแทนท 445000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-CON 215/2564 7 มกราคม 2564
4 ซื้อจอประชาสัมพันธขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 3 ชุด 300,000.00 292,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 292,110.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 292110 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 208/2564 28 มกราคม 2564

5 ซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ระบบ 220,000.00 205,868.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สปด ไอที โซลูชั่น จํากัด 205,868.00 บริษัท สปด ไอที โซลูชั่น จํากัด 205,868.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 227/2564 29 มกราคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1

จางตีเสนจราจรบริเวณถนนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ พรอมคันชะลอ

ความเร็ว จํานวน 1 งาน 240,000.00 230,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 230,745.50 บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 230745.5 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 039/2564 7 มกราคม 2564

2 ระบบแปลงกระแสไฟฟาจากโซลาเซลล อาคาร BRI จํานวน 1 ระบบ 298,000.00 297,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 297,995.00 บริษัท เบมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 297,995.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 040/2564 7 มกราคม 2564

3 ระบบกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย (เพิ่มเติม) อาคาร BRI ชั้น 1,2 395,000.00 394,776.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร 

จํากัด 394,776.50

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัค

เจอร จํากัด 394,776.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 041/264 7 มกราคม 2564

4 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ 175,852.36 175,852.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรมิกา  จํากัด 175,852.36 บริษัท ฟอรมิกา  จํากัด 175852.36 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-PO 043/2564 14 มกราคม 2564

5 จางเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสโตร จํานวน 1 งาน 339,110.02 339,100.02 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดื 

เซอรวิส จํากัด 339,040.20

บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดื 

เซอรวิส จํากัด 339,040.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 044/2564 14 มกราคม 2564

6 จางเหมาปรับปรุงหอง BRI-418 อาคาร BRI จํานวน 1 งาน 499,511.04 499,511.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรี บี เอส จํากัด 499,511.04 บริษัท ทรี บี เอส จํากัด 499,511.04 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 045/2564 14 มกราคม 2564

7

ซื้อระบบคัดกรองคนไขแบบกลองตรวจับอุณหภูมิดวยปญญาประดิษฐ 

(Thermal Camera) จํานวน 1 ชุด

165,000.00 133,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท 

133,750.00

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมน  

133,750.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

FIBO-PO 046/2564

15 มกราคม 2564

8 ซื้อเซนเซอรไลดาแบบ 2 มิติ จํานวน 2 ตัว 140,000.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 128,400.00 บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 128,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 047/2564 15 มกราคม 2564

9 แคลืมปวัดกระแสสําหรับใชงานกับเครื่องวัดพลังงานไฟฟา 155,200.00 155,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส จํากัด 152,475.00 บริษัท แอสราส จํากัด 152,475.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT- PO  049/2564

10

จางเหมาเดินสายสัญญาณ Fiber Optic ประตู 3 และเชื่อมตอ

สายสัญญาณ Fiber Optic ประตู 1 116,500.00 116,327.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี.ทู.พี.พี จํากัด 116,327.19 บริษัท อี.ทู.พี.พี จํากัด 116,327.19 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

BGM-PO 048/2564

21 มกราคม 2564

11

จางเหมาปรับปรุงตูคอนเทนเนอรบริเวณศูนยเรียนรูปาชายเลน มจธ.

บางขุนเทียน จํานวน 1 งาน 473,929.75 473,929.75 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรัพยสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 473,929.75

บริษัท ทรัพยสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 473,929.75 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 052/2564 27 มกราคม 2564

12 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน ภายในมจธ.บางขุนเทียน จํานวน 1 งาน 496,982.63 496,982.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 496,690.00 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 496,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 051/2564 27 มกราคม 2564

13

ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 

จํานวน 1 รายการ

400,000.00 364,408.79 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 015/2564 29 มกราคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย 499,950 499,900 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิส 499,900 บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิส 499,900 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 212-2564 4 มกราคม 2564
2 โรงเรือนทดลองการใหน้ําสําหรับตนมันสําปะหลัง (ชั่วคราว) จํานวน 2 หลัง 143,000.00 142,930.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มีดี มั่นคง จํากัด 142,930.60 บริ ษัท มีดี มั่ นคง จํากัด 142,930.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
3 จางเหมาสํารวจและเก็บขอมูลการดําเนินงานที่ผานมาของโครงการประกวด Thailand 445,000.00 445,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลูริบบอน คอนซัล 445,000.00 บริษัท บลูริบบอน คอนซัลแทนท 445000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-CON 215/2564 7 มกราคม 2564
4 ซื้อจอประชาสัมพันธขนาดไมนอยกวา 55 นิ้ว พรอมอุปกรณและติดตั้ง จํานวน 3 ชุด 300,000.00 292,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 292,110.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 292110 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 208/2564 28 มกราคม 2564

5 ซื้อระบบโทรทัศนวงจรปด (CCTV) พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ระบบ 220,000.00 205,868.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สปด ไอที โซลูชั่น จํากัด 205,868.00 บริษัท สปด ไอที โซลูชั่น จํากัด 205,868.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 227/2564 29 มกราคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1

จางตีเสนจราจรบริเวณถนนภายนอกมหาวิทยาลัยฯ พรอมคันชะลอ

ความเร็ว จํานวน 1 งาน 240,000.00 230,745.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 230,745.50 บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 230745.5 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 039/2564 7 มกราคม 2564

2 ระบบแปลงกระแสไฟฟาจากโซลาเซลล อาคาร BRI จํานวน 1 ระบบ 298,000.00 297,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 297,995.00 บริษัท เบมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 297,995.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 040/2564 7 มกราคม 2564

3 ระบบกระจายสัญญาณเครือขายไรสาย (เพิ่มเติม) อาคาร BRI ชั้น 1,2 395,000.00 394,776.50 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร 

จํากัด 394,776.50

บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัค

เจอร จํากัด 394,776.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 041/264 7 มกราคม 2564

4 ซื้อวัสดุ จํานวน 3 รายการ 175,852.36 175,852.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟอรมิกา  จํากัด 175,852.36 บริษัท ฟอรมิกา  จํากัด 175852.36 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-PO 043/2564 14 มกราคม 2564

5 จางเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณอาคารสโตร จํานวน 1 งาน 339,110.02 339,100.02 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดื 

เซอรวิส จํากัด 339,040.20

บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดื 

เซอรวิส จํากัด 339,040.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 044/2564 14 มกราคม 2564

6 จางเหมาปรับปรุงหอง BRI-418 อาคาร BRI จํานวน 1 งาน 499,511.04 499,511.04 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรี บี เอส จํากัด 499,511.04 บริษัท ทรี บี เอส จํากัด 499,511.04 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 045/2564 14 มกราคม 2564

7

ซื้อระบบคัดกรองคนไขแบบกลองตรวจับอุณหภูมิดวยปญญาประดิษฐ 

(Thermal Camera) จํานวน 1 ชุด

165,000.00 133,750.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท 

133,750.00

บริษัท ไซท เพรพพาเรชั่น แมเนจเมน  

133,750.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

FIBO-PO 046/2564

15 มกราคม 2564

8 ซื้อเซนเซอรไลดาแบบ 2 มิติ จํานวน 2 ตัว 140,000.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 128,400.00 บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 128,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 047/2564 15 มกราคม 2564

9 แคลืมปวัดกระแสสําหรับใชงานกับเครื่องวัดพลังงานไฟฟา 155,200.00 155,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส จํากัด 152,475.00 บริษัท แอสราส จํากัด 152,475.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT- PO  049/2564

10

จางเหมาเดินสายสัญญาณ Fiber Optic ประตู 3 และเชื่อมตอ

สายสัญญาณ Fiber Optic ประตู 1 116,500.00 116,327.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี.ทู.พี.พี จํากัด 116,327.19 บริษัท อี.ทู.พี.พี จํากัด 116,327.19 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

BGM-PO 048/2564

21 มกราคม 2564

11

จางเหมาปรับปรุงตูคอนเทนเนอรบริเวณศูนยเรียนรูปาชายเลน มจธ.

บางขุนเทียน จํานวน 1 งาน 473,929.75 473,929.75 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรัพยสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 473,929.75

บริษัท ทรัพยสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง 

แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 473,929.75 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 052/2564 27 มกราคม 2564

12 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศน ภายในมจธ.บางขุนเทียน จํานวน 1 งาน 496,982.63 496,982.63 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 496,690.00 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 496,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-PO 051/2564 27 มกราคม 2564

13

ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 

จํานวน 1 รายการ

400,000.00 364,408.79 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 015/2564 29 มกราคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

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

1. บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

2. บริษัท นวจิตร กรุป จํากัด

3. บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด

4. บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด

5. หางหุนสวนจํากัด เอส.พี.อารเดคคอรเรชั่น

6. บริษัท ไอ สแควร คอนสตรัคชั่น จํากัด

7. หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร

บริษัท เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส จํากัด 1,700,000.00              

บริษัท เซนต มาสเตอร (2011) จํากัด 1,819,000.00              

1. บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด 6,391,052.00              

2. บริษัท พ.ีท.ีซี. เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด

3. หางหุนสวนจํากัด เคเอส แอร ซัพพลายแอนดเซอรวิส

4. หางหุนสวนจํากัด วาย เอส เอ เอ็นจิเนียริ่งซัพพลาย

4 จางเหมาปรับปรุงชั้น 7-8 อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน (Fibo) 13,060,000.00 13,058,067.17         ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

1. บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด

2. บริษัท อินเตอรเทค อิเล็คทริคแอนดบิ้ลด จํากัด

3. บริษัท 1555 บิซ จํากัด

4. บริษัท คิว.เอ็ม.เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด

5. บริษัท โทเทิล ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

6. บริษัท ไอ สแคว คอนสตรัคชั่น จํากัด

10,047,799.83             บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 10,047,799.83             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 229/2564 5 กุมภาพันธ 2564

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 489,953.00                

บริษัท เอ็ดดู พารท จํากัด 494,982.00                

บริษัท ซีเรียล ครีเอเตอรล จํากัด 498,000.00                

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 1,298,980.00              

บริษัท นาโนเทค อินเตอร จํากัด 1,424,812.00              

7 จางซอมกลองจุลทรรศนแบบแรงอะตอม (Atomic force microscope) จํานวน 1 ชุด 898,800.00 898,800.00             เฉพาะเจาะจง

บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด

898,800.00                
บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 898,800.00                 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SBT-CON 233/2564 16 กุมภาพันธ 2564

8 จางทําระบบการดูแลสุขภาพแบบองครวม (Holistic  Healthy Living) จํานวน 1 ระบบ 3,000,000.00 3,000,000.00           คัดเลือก บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 2,900,000.00              

บริษัท มารเวิลลัส สตูดิโอ จํากัด 3,100,000.00              

บริษัท โคออดิเนต เซอรวิส แอนด โซลูชั่นส จํากัด 3,424,000.00              

KMUTT-CON 230/2564 9 กุมภาพันธ 2564489,953.00                 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

1 จางเหมาปรับปรุงพื้นที่บริเวณชั้น 9 ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม 3,838,000.00 3,834,429.81           วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

1,853,618.87              

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

บริษัท เอ.เอ็ม. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส 

จํากัด

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 228/2564 11 กุมภาพันธ 2564

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ .ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

3 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี

11,175,000.00 11,173,630.68         

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทวอรค จํากัด 1,926,000.00              25 กุมภาพันธ 2564KMUTT-CON 240/2564

KMUTT-CON 236/2564 19 กุมภาพันธ 2564

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 217/2564 1 กุมภาพันธ  2564 

6,391,052.00              

1,700,000.00              ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 223/2564 1 กุมภาพันธ 2564

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 226/2564 1 กุมภาพันธ  2564 

1,853,618.87              

2,900,000.00              

1,298,980.00              

บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด

บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด

6 ตูควบคุมอุณหภูมิและความชื้น จํานวน 1 ชุด 1,300,000.00 1,300,000.00           คัดเลือก

5 ซื้อแขนกลหุนยนต จํานวน 1 ตัว 510,000.00 500,000.00             คัดเลือก

จางทําตนแบบโครงสรางทดสอบชั้นวางสินคา 1,900,000.00 1,700,966.16           คัดเลือก
2

บริษัท แอดวานซ ไวเลส เน็ทวอรค จํากัด 1,926,000.00              9
เชาใชบริการคลาวด (Public Cloud) จํานวน 12 เดือน

2,000,000.00 1,926,000.00           เฉพาะเจาะจง



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

1 เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ จํานวน 18 เครื่อง 1,980,000.00              2,072,376.00   e-bidding บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 1,933,704.00              บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 1,933,704.00   ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 061/2564 24 กุมภาพันธ 2564

บริษัท จีเนทีฟ จํากัด 1,958,742.00              

บริษัท ทรีโอ แอคเซส จํากัด 1,637,100.00              

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 จางเติมสารเคมีระบบดับเพลิง FM200 ของหองไฟฟา อาคาร BRI จํานวน 1 งาน 460,000.00 417,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิรมยทรัพย เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 417,300.00 บริษัท ภิรมยทรัพย เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 417,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 231/2564  9 กุมภาพันธ 2564

2
จางที่ปรึกษาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) 

ระบบทะเบียน เพิ่มเติม จํานวน 1 ระบบ
400,000.00 397,186.93 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 397,121.76 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 397,121.76 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 235/2564 18 กุมภาพันธ 2564

3
ขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร PRTG ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 

License
125,000.00 123,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด) จํากัด 123,050.00 บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด) จํากัด 123,050.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 232/2564 19 กุมภาพันธ 2564

4
จางวางแผนการสื่อสารและจัดทําวีดีโอเพื่อประชาสัมพันธหลักสูตร คณะ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 1 งาน
500,000.00 490,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร รีชเชอรส กรุป จํากัด 490,060.00 บริษัท สตาร รีชเชอรส กรุป จํากัด 490,060.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SOA+D-CON 238/2564 22 กุมภาพันธ 2564

5
จางทําการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ผานชองทางออนไลน ของ

สถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 1 งาน
500,000.00 498,352.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวทบอรด จํากัด 498,352.50 บริษัท ไวทบอรด จํากัด 498,352.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SOA+D-CON 242/2564 24 กุมภาพันธ 2564

6
จางประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล 

และสาขาวิชาดิจิทัลเทคโนโลยีผานชองทางออนไลน จํานวน 1 งาน
500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 489,525.00 บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 489,525.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 237/2564 25 กุมภาพันธ 2564

7
ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม YourNextU Online แบบจํากัดระยะเวลา จํานวน 1 

งาน 359,529.00 359,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด 359,520.00 บริษัท เอสอีเอเชีย ลีดาเวชั่น เซ็นเตอร จํากัด 359,520.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-CON 239/2564 25 กุมภาพันธ 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา ( Nฺotebook) จํานวน 5 เครื่อง 162,500.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 160,500.00 บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 160,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SOA+D-PO 050/2564 4 กุมภาพันธ 2564

2
สิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขายทรู มูฟ

เอช สําหรับนักศึกษาจํานวน 743 Code
297,200.00 297,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น 

จํากัด
297,200.00 บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 297,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-PO 054/2564 4 กุมภาพันธ 2564

3 สิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือ 305,200.00 305,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 305,200.00 บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 305,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-PO 055/2564 4 กุมภาพันธ 2564

4
สิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขายดีแทค 

สําหรับนักศึกษา จํานวน 377 code
150,800.00 150,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 150,800.00 บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 150,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-PO 056/2564 5 กุมภาพันธ 2564

5 ซื้ออุปกรณขับเคลื่อนหุนยนต จํานวน 3 รายการ 390,000.00 222,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เลิศวิลัยแอนดซันส จํากัด 222,560.00 บริษัท เลิศวิลัยแอนดซันส จํากัด 222,560.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 058/2564 9 กุมภาพันธ 2564

6
เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร ขนาดไมนอยกวา 5,000 

Lumens จํานวน 2 เครื่อง
395,900.00 398,325.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอว-ีซายนเทค จํากัด 395,900.00 บริษัท เอว-ีซายนเทค จํากัด 395,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-PO 059/2564 10 กุมภาพันธ 2564

7
ซื้อสิทธิ์ในการใชบริการแพลตฟอรม Slack ระยะเวลา 1 ป  โดยเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 15 กุมภาพันธ  2564  ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ  2565
300,000.00 174,691.58 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Slack Technologies, Inc 103,491.71 บริษัท Slack Technologies, Inc 103,491.71 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 016/2564 11 กุมภาพันธ 2564

8
จางเปลี่ยนชุดควบคุมทางไฟฟาและชุดพูเลย หองเครื่องลิฟต อาคารจุล

ชีววิทยา พรอมติดตั้ง จํานวน 2 รายการ
279,300.00 279,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ลัคกี้ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) 

จํากัด
279,270.00 บริษัท ลัคกี้ อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 279,270.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 065/2564 17 กุมภาพันธ 2564

9 ซื้อเซนเซอรไลดาแบบ 2 มิติ จํานวน 2 ตัว 130,000.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 128,400.00 บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 128,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 064/2564 18 กุมภาพันธ 2564

10

จางทําแพลตฟอรมสําหรับผูใชงานการรับรูระยะไกล (RS) และระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อสงเสริมความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

สําหรับการพัฒนาธุรกิจในระดับทองถิ่น และระดับภูมิภาค จํานวน 1 

งาน

480,000.00 250,711.78 วิธีเฉพาะเจาะจง URBEGI INICIATIVAS SOCIALES 251,398.82 URBEGI INICIATIVAS SOCIALES 251,398.82 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-IPO 017/2564 24 กุมภาพันธ 2564

11
ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนมีนาคม 2564 

จํานวน 1 รายการ
400,000.00 364,408.79 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 018/2564 25 กุมภาพันธ 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

เดือนมีนาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที

1 จางประชาสัมพันธเว็บไซต Learn-AI.in.th สําหรับโครงการ AI for ALL จํานวน 1 งาน 2,000,000.00 1,955,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วินเทอรอีเจนซี่ จํากัด 1,955,639.00 บริษัท วินเทอรอีเจนซี่ จํากัด 1,955,639.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 241/2564 1 มีนาคม 2564

2
จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองคกร (Organization Development Project) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระยะที่ 2 จํานวน 1 งาน
3,210,000.00 3,210,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทอทเทิน อัลเทอร จํากัด 3,300,000.00 บริษัท ทอทเทิน อัลเทอร จํากัด 3,210,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 246/2564 1 มีนาคม 2564

3 จางเหมาปรับปรุงหองสําหรับพื้นที่การเรียนรู (Learning Space) 3,800,000.00 3,720,237.36 วิธีประกวดราคา 1. หางหุนสวนจํากัด เอส.พ.ีอาร.เดคคอรเรชั่น 2,315,526.55 หางหุนสวนจํากัด เอส.พ.ีอาร.เดคคอรเรชั่น 2,315,526.55 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 247/2564 8 มีนาคม 2564
2. บริษัท เจ เอ็น เอส โปรดักสชั่น จํากัด
3. บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด
4. บริษัท ดีไซเอนซ คอนซัลเตนท จํากัด
5. บริษัท คลองชาญวัฒนา จํากัด
6. บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลลอปเมนท 
7. หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร

4
จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. ประจําป 2564 (นบก.มจธ.รุนที่ 7

 และ 8 ) จํานวน 1 งาน
1,872,500.00 1,770,093.94 วิธีเฉพาะเจาะจง Berkeley Executive Coaching Institute LLC 50,000 USD Berkeley Executive Coaching Institute LLC 50,000 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 252/2564 8 มีนาคม 2564

5 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 635,000.00 564,746.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท สปด คอมเมอรเชียล จํากัด 529,971.00
2. บริษัท อีไลฟ ซิสเต็มส จํากัด 560,573.00

6 ระบบ Access Control ประจําอาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ จํานวน 1 ระบบ 6,000,000.00 3,300,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส เน็ต จํากัด 3,300,950.00 บริษัท พีเอส เน็ต จํากัด 3,300,950.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 261/2564 18 มีนาคม 2564
บริษัท จี-เซเวน คอรปอเรชั่น จํากัด 785,876.00
บริษัท เฟอรนิสทอินดัสทรีส จํากัด 831,550.50
บริษัท ยูฮุย อินทีเรีย จํากัด 919,665.00

8 ตูควบคุมบรรยากาศใหปราศจากความชื้นและออกซิเจน จํานวน 1 เครื่อง 1,700,000.00 1,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท แอนด เคมิคัล จํากัด 1,700,000.00 บริษัท โตนิเทค อิควิปเมนท แอนด เคมิคัล จํากัด 1,700,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 263/2564 22 มีนาคม 2564

9 ชุดวัดการดูดกลืนแสงวัสดุระดับนาโน จํานวน 1 ชุด 1,926,000.00 1,926,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศณเทค จํากัด 1,926,000.00 บริษัท ภูดิศณเทค จํากัด 1,926,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 264/2564 22 มีนาคม 2564
บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 563,869.78
หางหุนสวนจํากัด เค.ที.เทค 599,200
บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 631,770.21
บริษัท ซี เอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนดบิวเดอร จํากัด 712,456.30
บริษัท เอส.ซี.อินเตอร พลัส จํากัด 714,000.00
บริษัท ดีเน็ตเวิรค เซอรวิส จํากัด 830,000.00

11
จางที่ปรึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Translate Strategy to Execution Project”

 ภายใตโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ.ประจําป 2564 (นบก.มจธ. รุนที่ 7 และ

 8)

2,830,275.00 2,830,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แพคริม ลีดเดอรชิป เซ็นเตอร จํากัด 283,150.00 บริษัท แพคริม ลีดเดอรชิป เซ็นเตอร จํากัด 2,820,150.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 269/2564 24 มีนาคม 2564

12
ซื้อสิทธิในการเขาใชโปรแกรม Turnitin ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 

2564 ถึง 31 มีนาคม 2565 749,000.00 748,955.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 748,955.00 บริษัท บุคโปรโมชั่น แอนด เซอรวิส จํากัด 748,955.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 270/2564 30 มีนาคม 2564

FIBO-CON 254/2564 11 มีนาคม 2564

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนมีนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของสัญญาในการซือหรือจาง

523,016.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ

บริษัท สปด คอมเมอรเชียล จํากัด

บริษัท จี-เซเวน คอรปอเรชั่น จํากัด

จางเหมาปรับปรุงระบบไฟฟาและสื่อสารชั้น 7,8,9 อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ จํานวน

 1 งาน
10 563,869.78 845,631.86

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

จางทําครุภัณฑของสํานักงานยุทธศาสตร จํานวน 6 รายการ7 829,000.00 785,876.00 วิธีคัดเลือก

563,869.78 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 265/2564 24 มีนาคม 2564

22 มีนาคม 2564BGM-CON262/2564ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ785,876.00



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันทีวิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนมีนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง



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

1 จางทําตูอบแหงลมรอนแบบไรสายพาน  จํานวน 1 เครื่อง 299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาสเจอร มิลเลนเนียม จํากัด 299,600.00 บริษัท พาสเจอร มิลเลนเนียม จํากัด 299,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-CON 245/2564 3 มีนาคม 2564

2 จางเหมาเดินสายเมนไฟฟาหอง BRI-133 อาคาร BRI จํานวน 1 งาน 500,000.00 498,047.23 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอรเทค อิเล็คทริคแอนดบิ้ลด จํากัด 498,041.64 บริษัท อินเตอรเทค อิเล็คทริคแอนดบิ้ลด จํากัด 498,041.64 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-CON  249/2564 8 มีนาคม 2564

3
จางจัดนิทรรศการเปดบานฟโบระบบภาพเสมือน (FIBO Virtual Open House จํานวน 1 

งาน
45,000.00 442,017.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิปอีเวนท จํากัด 442,017.00 บริษัท ซิปอีเวนท จํากัด 442,017.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-CON 253/2564 9 มีนาคม 2564

4 จางสํารวจการตลาดของผลิตภัณฑเครื่องสูบน้ําในประเทศเวียดนาม 400,000.00 390,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิไอพี แวลู จํากัด 390,000.00 บริษัท ซิไอพี แวลู จํากัด 390,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-CON 248/2564 9  มีนาคม 2564

5 จางเหมาจัดเก็บกฤตภาคขาว มจธ. จํานวน 12 เดือน 400,000.00 382,632.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 382,632.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 382,632.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON251/2564 9 มีนาคม 2564

6 ชุดบันทึกการเรียนการสอนในหองเรียน จํานวน 6 ชุด 112,000.00 111,772.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 111,772.20 บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 111,772.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-CON 250/2565 10 มีนาคม 2564

7 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 3 รายการ 226,000.00 226,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 224,700.00 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 224,700.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-CON 256/2564 15 มีนาคม 2564

8 จางดําเนินงานดานประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สแปลช นิวส จํากัด 500,000.00 บริษัท สแปลช นิวส จํากัด 500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-CON  258 /2564 16 มีนาคม 2564

9 จางเหมาปรับปรุงถนนหนาหอพักนักศึกษา วมว. จํานวน 1 งาน 420,000.00 417,963.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 417,000.00 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 417,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 255/2564 17 มีนาคม 2564

10
สิทธิในการใชบริการระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (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 CC-CON 259/2564 22 มีนาคม 2564

11 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 7 รายการ 275,500.00 275,332.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จํากัด 275,332.40 บริษัท ออสคอน จํากัด 275,332.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-CON 266/2564 29 มีนาคม 2564

12
จางเหมาพัฒนาระบบแอปพลิเคชันบนโทรศัพทติดตามตัวสมารตโฟนเพื่อสนับสนุนการ

เฝาระวังโรคมือเทาปากแบบมีสวนรวมจากชุมชน จํานวน 1 ระบบ
490,000.00 486,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สคริปคอนดัคทิฟ จํากัด 486,850.00 บริษัท สคริปคอนดัคทิฟ จํากัด 486,850.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-CON 267/2564 31 มีนาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมีนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1 จางเปลี่ยนอะไหลลิฟตโดยสารตัวที่ 1 และตัวที่ 2 อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น 430,000.00 430,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 429,883.20 บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 429,883.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 070/2564 1 มีนาคม 2564

2
จางเหมาจัดทําชิ้นงานใบจักรพรอมตัดยอยเพื่อใชเปนชิ้นงานทดสอบ 

จํานวน 1 งาน
330,000.00 330,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีซีเอสผลิตภัณฑหลอ จํากัด 326,136.00 บริษัท พีซีเอสผลิตภัณฑหลอ จํากัด 326,136.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-PO 068/2564 3 มีนาคม 2564

3
จางเคลือบพื้นดาดฟา (Polyurethane Waterproof Coating) อาคารทดสอบดานความปลอดภัย 

จํานวน 1 งาน
128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทกริส โปรบิลด จํากัด 128,400.00 บริษัท ไทกริส โปรบิลด จํากัด 128,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-PO 072/2564 12 มีนาคม 2564

4 จางประชาสัมพันธการเปดบานฟโบระบบภาพเสมือน (FIBO Virtual Open House) จํานวน 1 งาน 400,000.00 374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โชวไรขีด จํากัด 374,500.00 บริษัท โชวไรขีด จํากัด 374,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 073/2564 17 มีนาคม 2564

5 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนเมษายน 2564 จํานวน 1 รายการ 400,000.00 372,865.93 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO019/2564 19 มีนาคม 2564

6 ซื้อวัสดุการศึกษา จํานวน 7 รายการ 500,000.00 498,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟกัส ออโตเมชั่น จํากัด 498,620.00 บริษัท โฟกัส ออโตเมชั่น จํากัด 498,620.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 078/2564 22 มีนาคม 2564

7
จางเหมาผลิตสื่อคูมือการสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูแบบ 

Interactive
379,000.00 192,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซแลพแดช สตูดิโอ จํากัด 192,400.00 บริษัท ซแลพแดช สตูดิโอ จํากัด 192,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-PO 079/2564 25 มีนาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมีนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1 จางทําระบบสารสนเทศสํานักงานหองเรียนวิศว-วิทย จํานวน 1 ระบบ 1,410,000.00 1,402,770.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ตะลุมบอน จํากัด 1,402,770.00 บริษัท ตะลุมบอน จํากัด 1,402,770.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 271/2564 5 เมษายน 2564

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 409,810.00

บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด 583,150.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 637,720.00

3
จางออกแบบวิศวกรรมโครงสรางชั้นใตดิน อาคารวิจัยและการเรียนรู ราช

วิทยาลัยจุฬาภรณ จํานวน 1 งาน
4,200,000.00 4,200,000.00 วิธีคัดเลือก

1.บริษัท กรีนโมดูลาร จํากัด 

2.บริษัท เดคโค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนซัลแทนท จํากัด
4,122,924.00 บริษัท กรีนโมดูลาร จํากัด 4,122,924.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 278/2564 30 เมษายน 2564

4 จางเหมากอสรางอาคารปฏิบัติการวิจัยงานพิมพ R๒R 2,754,500.00 2,754,329.98

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

1. บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด

2. บริษัท ระพี โซลูชั่น จํากัด

3. บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด

4. บริษัท เคคิว ดีเวลอปเมนท จํากัด

2,388,000.00 บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด 2,388,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 275/2564  30 เมษายน 2564

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 409,810.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 274/2564 20 เมษายน 25642 เครื่องแมขายระบบสํารองขอมูล  จํานวน 2 เครื่อง 800,000.00 755,206.00 วิธีคัดเลือก

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที

1

ซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะหคลื่นไฟฟาสมองสําหรับการวิจัยชนิดความคมชัดสูง 

จํานวน 1 เครื่อง 1,750,000.00 1,436,351.36 1,454,223.23 AWTC,Inc. 1,454,223.23 AWTC,Inc. 1,454,223.23 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 020/2564 5 เมษายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนเมษายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 จางเขียนแบบงานทาง งานโครงสราง และงานดานสาธารณูปโภค ของสะพานขามคลองมหาชัย จํานวน 1 งาน 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะเบสท คอนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียร จํากัด 500,000.00 บริษัท เดอะเบสท คอนซัลทติ้ง เอ็นจิเนียร จํากัด 500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-CON- 273/2564 9 เมษายน 2564

2 เตาเผาไฟฟาทรงกระบอก (Tube Furnae) อุณหภูมิ 1200 เซลเซียส จํานวน 1 เครื่อง 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอสพีซายด 300,000.00 หางหุนสวนจํากัด เอสพีซายด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-CON 272/2564 9 เมษายน 2564

3 จางทําระบบสายพานลําเลียงวัตถุดิบและแขนกล  จํานวน 1 ชุด 450,000.00 535,268.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.แมชชินเนอรี่ แอนด เซอรวิส จํากัด 445,388.00 บริษัท เอ.พี.แมชชินเนอรี่ แอนด เซอรวิส จํากัด 445,388.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-CON 277/2564 30 เมษายน 2564

4

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 งาน 361,500.00 361,125.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด 361,125.00 บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค จํ 361,125.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

BGM-CON 280/2564

30 เมษายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนเมษายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1 ซื้อกระดานอัจฉริยะ พรอมคอมพิวเตอร จํานวน 1 ชุด 215,000.00 215,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด 215,000.00 บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด 215,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 080/2564 9 เมษายน 2564

2 ซื้อโทรทัศน แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จํานวน 2 เครื่อง 385,000.00 384,536.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีดี ซอฟทเทค จํากัด 384,536.60 บริษัท ดีดี ซอฟทเทค จํากัด 384,536.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 082/2564 19 เมษายน 2564

3 ซื้อสิทธิ์ในการใชบริการแพลตฟอรม Zendesk ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 รายการ 400,000.00 371,600.54 วิธีเฉพาะเจาะจง Zendesk, Inc 374,643.19 Zendesk, Inc 374,643.19 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 021/2564 21 เมษายน 2564

4
จางวิเคราะหความเหมาะสมดานเศษฐศาสตรของการกอสรางสะพานขามคลองมหาชัย จํานวน

 1 งาน
300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางชมชัช นิลจันทร 300,000.00 นางชมชัช นิลจันทร 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-PO 084/2564 26 เมษายน 2564

5 จางประชาสัมพันธงานวิจัยเทคโนโลยีทางดานการแพทย จํานวน 1 งาน 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซเชียลแล็บ จํากัด 300,000.00 บริษัท โซเชียลแล็บ จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 086/2564 27 เมษายน 2564

6 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนพฤษภาคม 2564 จํานวน 1 รายการ 400,000.00 381,113.58 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 022/2564 30 เมษายน 2564

7 วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2564 จํานวน 1,039 เข็ม 353,260.00 353,260.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางปะกอก ฮอลพิทอล กรุป จํากัด 353,260.00 บริษัท บางปะกอก ฮอลพิทอล กรุป จํากัด 353,260.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 089/2564 30 เมษายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

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

บริษัท เค.พี.ท.ีกลอรี่ จํากัด 1,418,600.00

บริษัท ไทยโปรกรุป จํากัด 1,612,207.52

บริษัท บรรเจิด โปรดักส จํากัด 2,104,048.00

2
ชุดวิเคราะหหาความสามารถในการเกาะเกี่ยวของโมเลกุลโดย

ไมตองติดฉลากดวยเทคนิคเอสพีอาร (Biacore) พรอม

อุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด

20,000,000.00 20,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 20,000,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 20,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 282/2564 13 พฤษภาคม 2564

3
ครุภัณฑกระบวนการผลิตวัคซีนโดยใช Single use system 

จํานวน 1 ระบบ
236,000,000.00 236,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 236,000,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 236,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 283/2564 13 พฤษภาคม 2564

4
เครื่องวิเคราะหคุณสมบัติของโมเลกุลภายใตแรงเหวี่ยง

ความเร็วสูงยิ่งยวด สําหรับวิเคราะหหาไวรัส (Analytical 

Ultracentrifuge) จํานวน 1 ชุด

11,700,000.00 11,700,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 11,700,000.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 11,700,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 284/2564 14 พฤษภาคม 2564

5 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 15,000,000.00 15,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 15,000,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 15,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 285/2564 14 พฤษภาคม 2564

6 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 7 รายการ 51,000,000.00 51,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 51,000,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 51,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 286/2564 14 พฤษภาคม 2564

7 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 9 รายการ 28,430,000.00 28,430,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 28,430,000.00 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 28,430,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 289/2564 14 พฤษภาคม 2564

8
เครื่องอานลดับสารพันธุกรรม ( Next Generation DNA 

Sequencer) พรอมอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด
10,000,000.00 10,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 10,000,000.00 บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 10,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 290/2564 14 พฤษภาคม 2564

9
จางเหมาปรับปรุงพื้นที่สวนควบคุมคุณภาพใหเปน BSL-๒ 

เพื่อรองรับการทํางานกับวัคซีนและเชื้อกอโรคและพื้นที่

สําหรับการทํางานกับเชื้อไวรัส/Adenovirus

9,000,000.00 8,996,484.94 วิธีเฉพาะเจาะจง   บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 8,990,084.30 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 8,990,084.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 294/2564 14 พฤษภาคม 2564

10 ซื้อคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 3 รายการ 20,166,000.00 18,792,303.00 วิธีคัดเลือก บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 18,513,193.50 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 18,513,193.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 293/2564 20 พฤษภาคม 2564

11
ระบบควบคุมคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (SVG) พรอมติดตั้ง 2 

ชุด
3,540,000.00  3,292,343 บาท วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 3,292,336.50 บาท บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 3,292,336.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 295/2565 20 พฤษภาคม 2564

12 ซื้อ iPad จํานวน 75 เครื่อง 1,425,000.00 1,016,317.25 วิธีคัดเลือก
บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด

บริษัท คอมเซเวน จํากัด
1,010,347.501,055,287.50 บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด 1,010,347.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 300/2564 27 พฤษภาคม 2564

13 เครื่องแยกโปรตีนใหบริสุทธิ์แบบอัตโนมัติสําหรับPilot Scale จํา   13,130,000.00 13,130,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 13,130,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 13,130,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 302/2565 28 พฤษภาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

1 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 3 รายการ 3,000,000.00 2757639.06
วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

บริษัท เค.พี.ท.ีกลอรี่ จํากัด 1,418,600 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 214/2564 11 พฤษภาคม 2564



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันทีวิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที

1 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 144 ลูก 300,000.00 226,240.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด) จํากัด 226,240.80 บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด) จํากัด 226,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-CON 276/2564 5 พฤษภาคม 2564

2
ซื้อสิทธิในโปรแกรมการพัฒนากลยุทธและวางแผนบุคลากร The Predictive Index (PI) 

ระยะเวลา 1 ป
387,340.00 387,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทาเลนท โคเด็กซ(ประเทศไทย) จํากัด 387340 บริษัท ทาเลนท โคเด็กซ(ประเทศไทย) จํากัด 387340 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 281/25664 5 พฤษภาคม 2564

3
จางเหมาติดตั้งระบบกันซึมผนัง TEXCA WALL อาคารหอพัก 2 ตําบลรางบัว อําเภอจอม

บึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ
499,000.00 498,963.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รีโทรฟท สตรัคเจอร สเปเชียลลิสต จํากัด 477,740.00 บริษัท รีโทรฟท สตรัคเจอร สเปเชียลลิสต จํากัด 477,740.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 288/2564 12 พฤษภาคม 2564

4 จางเหมาโอนยายระบบฐานขอมูล (DB2) จํานวน 1 งาน 256,800.00 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิลิเจนท เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 256,800.00 บริษัท ดิลิเจนท เอ็นยิเนียริ่ง จํากัด 256,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 296/25664 20 พฤษภาคม 2564

5
จางทําระบบบริหารจัดการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส (Digital Signature key distribute 

Management) จํานวน 1 ระบบ
350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 350,000.00 บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 350,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 301/25664 24 พฤษภาคม 2564

6 วัสดุการศึกษา จํานวน 3 รายการ 380,000.00 374,446.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ลิแกนด ไซแอนติฟค จํากัด 374,446.50 บ.ลิแกนด ไซแอนติฟค จํากัด 374,446.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-CON 298/2564 25 พฤษภาคม 2564

7 วั สดุการศึกษา จํานวน 5 รายการ 250,000.00 215,498.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บ.ออสคอน จํากัด 215,498.00 บ.ออสคอน จํากัด 215,498.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-CON 299/2564 25 พฤษภาคม 2564

8 ซื้อเกาอี้ทํางานประจําสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 จํานวน 102 ตัว 495,000.00 491,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 491,130.00 บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 491,130.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 292/2564 28 พฤษภาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของสัญญาในการซือหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที

1 ครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 430,000.00 429,070.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอ็นเอ2019 จํากัด 429,070.00 บริษัท ดีเอ็นเอ2019 จํากัด 429,070.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 091/2564 7 พฤษภาคม 2564

2 ซื้อหุนยนตนําทางแบบเคลื่อนที่ไดระบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ตัว 144,500.00 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 144,450.00 บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 144,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 094/2564 20 พฤษภาคม 2564

3 จางเหมาติดตั้งระบบสื่อสารชั้น 6 อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ 200,000.00 189,002.66 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี.ทู.พ.ีพี จํากัด 189,002.13 บริษัท อี.ทู.พ.ีพี จํากัด 189,002.13 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 096/2564 21 พฤษภาคม 2564

4 เครื่องอบวัสดุใหความรอน จํานวน 1 เครื่อง 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด พายนซาย 200,000.00 หางหุนสวนจํากัด พายนซาย 200,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 297/2564 21 พฤษภาคม 2564

5
จางซอมเครื่องกําเนิดไฟฟา อาคารสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 

รายการ
287,000.00 286,867.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเวอรซอณ พาวเวอร จํากัด 286,867.00 บริษัท อีเวอรซอณ พาวเวอร จํากัด 286,867.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 097/2564 24 พฤษภาคม 2564

6 จางติดตั้งทอระบายน้ําฝนอาคารสํานักหอสมุด 216,000.00 215,083.27 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด 213,000.00 บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํากัด 213,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-PO 095/2564 25 พฤษภาคม 2564

7
ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนมิถุนายน 2564 

จํานวน 1 รายการ
400,000.00 379,859.05 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 023/2564 28 พฤษภาคม 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1
จางทํา KMUTT Welcome boxset for freshman of Academic

 year 2021 จํานวน 2 รายการ
1,198,500.00 1,184,490.00 คัดเลือก บริษัท แพน แปซิฟก ปริ้นติ้ง จํากัด 1,184,490.00 บริษัท แพน แปซิฟก ปริ้นติ้ง จํากัด 1,184,490.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 320/2564 18 มิถุนายน 2564

2
จางบริการบํารุงรักษาเครื่องแมขายเบลด (Blade Server) จํานวน 1

 ชุด
660,000.00 600,056 คัดเลือก บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส จํากัด 444,050.00 บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส จํากัด 444,050.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 305/2564 10 มิถุนายน 2564

บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 524,353.50

3 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 15 เครื่อง 720,000.00 719,040.00 e-bidding บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 706,200.00                  บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 706,200.00                     ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 316/2564 16 มิถุนายน 2564

บริษัท ดับเบิ้ลยู อาร พี ดีไซด แอนด คอน

สตรัคชั่น จํากัด
714,786.75

4
สัญญาจางเหมาปรับปรุงพื้นที่ UNIT ๔ ในโรงงานใหเปนสถานที่

รองรับการผลิตวัคซีนโควิด โดยใชเทคโนโลยี 

Adenovirus/Monoclonal Antibody

160,000,000.00 159,604,717.76 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอรพลัส แอพพลาย จํากัด 158,000,000.00 บริษัท แอรพลัส แอพพลาย จํากัด 158,600,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 306/2564 8 มิถุนายน 2564

5
จางทําระบบบริหารจัดการงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT 

Service Management) จํานวน 1 ระบบ
1,000,000.00 1,000,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี ดี เอส โซลูชั่น จํากัด 1,000,000.00 บริษัท ซี ดี เอส โซลูชั่น จํากัด 1,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 322/2564 22 มิถุนายน 2564

6 จ างทําปกปริญญาบัตร ปการศึกษา 2563 จํานวน 3,800 ปก 600,000.00 544,844.00 คัดเลือก หางหุนสวนจํากัด ภัทรการพิมพ 536,712.00 หางหุนสวนจํากัด ภัทรการพิมพ 536,712.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 325/2564 25 มิถุนายน 2564

7
จางซอมเครื่องนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรมิเตอร 

(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer) จํานวน 1 ชุด
738,000.00 737,358.40 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 737,358.40 บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 737,358.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 327/2564 29 มิถุนายน 2564

8
จางจัดทําขาวผลงานวิจัยและขาวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี สูสาธารณะผานเครือขายสื่อมวลชน จํานวน 1 งาน
2,700,000 2,660,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 2,660,000 บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 2,660,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 330/2564 30 มิถุนายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมิถุนายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเ้สนอราคา ราคาที�เสนอ (บาท) ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก ราคา (บาท) เลขที� วนัที�

บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด 899,000.00 10 มิถุนายน 2564

บริษัท เอมอินโนเวชั่นแอนดเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 900,000.00

2 จางซอมลิฟต ยี่หอ โอทิส อาคารจอดรถ จํานวน 2 ชุด 895,600.00 895,590.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 895,590.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 895,590.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO  103/2564 16 มิถุนายน 2564

3
ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส Scopus ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง

30 มิถุนายน 2565 จํานวน 1 รายการ
1,255,000.00 1,248,949.98 เฉพาะเจาะจง Elsevier B.V. 1,261,859.75 Elsevier B.V. 1,261,859.75 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 024/2564 28 มิถุนายน 2564

4 จางซอมลิฟต ยี่หอ HITACHI อาคารเรียนรวม 3 จํานวน 2 ชุด 507,900.00 507,864.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 507,864.80 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 507,864.80 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 111/2564 30 มิถุนายน 2564

SBT-PO 102/2564ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ899,000.00บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จํากัด1 เครื่องถายภาพเจลพรอมโปรแกรมวิเคราะห จํานวน 1 เครื่อง 900,000.00 900,000.00 คัดเลือก

วธิซีื�อหรอืจา้ง
รายชื�อผูเ้สนอราคาและราคาที�เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกและราคา

เหตุผลที�ไดร้บัคดัเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนนิการจดัซื�อ/จา้งในรอบเดอืนมถินุายน
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบรุี

วนัที� 30 เดอืน มถินุายน พ.ศ. 2564

ลําดบัที� งานจดัซื�อจดัจา้ง วงเงนิที�จะซื�อหรอืจา้ง ราคากลาง
เลขที�และวนัที�ของใบส ั�งในการซื�อหรอืจา้ง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 จางทําทอทางดูด - ทางสงเครื่องสูบน้ําระบายน้ํา จํานวน 2 รายการ 500,000.00 587,684.32 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารทิพย เอนจิเนียริ่ง จํากัด 496,677.95 บริษัท ธารทิพย เอนจิเนียริ่ง จํากัด 496,677.95 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON  311/2564 9 มิถุนายน 2564

2 ซื้อโตะปฎิบัติการกลางพรอมอางลางและชั้นวางของ จํานวน 1 ชุด 439,000.00 438,914.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 425000 บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 425,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 304/2564 4 มิถุนายน 2564

3 ซื้อครุภัณฑประจําหองพยาบาล อาคารเรียนรวม 1 จํานวน 17 รายการ 500,000.00 499,992.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิรคสเคพ จํากัด 499,992.60 บริษัท เวิรคสเคพ จํากัด 499,992.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 307/2564 11 มิถุนายน 2564

4 ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลวีดิทัศน Science Education Engineering Collections 

ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 14 มิถุนายน 2565 จํานวน 1 

ชุด

351,120.00 351,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด 350000 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด 350,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 319/2564 11 มิถุนายน 2564

5 ซื้อระบบระบายอากาศแบบดึงความเย็นกลับมาใชใหม (Heat Reclaim Ventilation) หอง

 OSS อาคารสํานักหอสมุด พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 

340,000.00 332,200.76 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด 332,200.76 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด 332,200.76 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 308/2564 16 มิถุนายน 2564

6 กลองดักถายภาพอัตโนมัติ จํานวน 40 ตัว 400,000.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บริลเลียนท เซอรวิส แอนด แอคเซสซอรี่ 

299,600.00 บริษัท บริลเลียนท เซอรวิส แอนด 

แอคเซสซอรี่ จํากัด

299,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-CON 303/2564 17 มิถุนายน 2564

7 ซื้ออุปกรณจัดเก็บขอมูลผานระบบเครือขาย จํานวน 1 ชุด 208,000.00 207,430.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีที ซิสเต็มส จํากัด 207,430.20 บริษัท เอสซีที ซิสเต็มส จํากัด 207,430.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 312/2564 17 มิถุนายน 2564

8 ชุดระบบปฏิบัติการผลิตสื่อมัลติมีเดียออนไลนเคลื่อนที่  จํานวน 1 ชุด 500,000.00 498,085.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด 496,500.00 บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด 496,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 321/2564 17 มิถุนายน 2564

9 ซื้อระบบแสดงภาพและเสียงสําหรับการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด 359,520.00 429,979.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 359,520.00 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 359,520.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-CON 323/2564 22 มิถุนายน 2564

10 ซื้อสิทธิการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกสบนระบบ Hibrary ระยะเวลา 12  เดือน   

เริ่มตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม  2564  ถึง 30 มิถุนายน 2565 จํานวน 1 ชุด

250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุคเน็ท จํากัด 250,000.00 บริษัท บุคเน็ท จํากัด 250,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 324/2564 25 มิถุนายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมิถุนายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที
1 พัดลมติดเพดาน 2 รายการ 430,000.00 428,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บจก. เวิรคสเคพ 428,000.00 บจก. เวิรคสเคพ 428,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 099/2564 1 มิถุนายน 2564

2 จางทําปายชั้น 2,5 อาคารสํานักงานอธิการบดี พรอมติดตั้ง จํานวน 3 รายการ 135,000.00 71,690.00          วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีทูยู สยาม จํากัด 71,690.00 บริษัท ดีทูยู สยาม จํากัด 71,690.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO  104/2564 16 มิถุนายน 2564

3 จางซอมลิฟต ยี่หอ Kone อาคารเรียนรวม 3 จํานวน 1 ชุด 274,134.00 274,134.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 274,134.00 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 274,134.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO  106/2564 21 มิถุนายน 2564

4 เครื่องวิเคราะหและตรวจสอบสายเคเบิ้ล UTP จํานวน 1 เครื่อง 200,100.00 200,090.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนน ดิสทริบิวชั่น จํากัด 200,090.00 บริษัท ไนน ดิสทริบิวชั่น จํากัด 200,090.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO  107/2564 21 มิถุนายน 2564

5 จางเหมาซอมแซมหมอแปลงไฟฟา จํานวน 3 รายการ 342,400.00 342,400.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด 342,400.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด 342,400.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 110/2564 23 มิถุนายน 2564

6 วัสดุ จํานวน 4 รายการ 200,000.00 199,020.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเอ็นเอ2019 จํากัด 199,020.00 บริษัท ดีเอ็นเอ2019 จํากัด 199,020.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 109/2564 23 มิถุนายน 2564

7 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 24 มิถุนายน 2564

8 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 24 มิถุนายน 2564

9 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกรกฎาคม 2564 จํานวน 1 รายการ 400,000.00 379,541.79        วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 400,000.00 Amazon web services,Inc 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 025/2564 28 มิถุนายน 2564

10 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 เครื่อง 480,000.00 470,000.00        วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล ไอที คอนเซาท จํากัด 470,000.00 บริษัท สไมล ไอที คอนเซาท จํากัด 470,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 117/2564 30 มิถุนายน 2564

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนมิถุนายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 30 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2564

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง
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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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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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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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