
ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

1 จ้างท าระบบบริหารงานอาคารคลังสินค้าอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ (Mobile Application : Front-End)  จ านวน 1 ระบบ 1,900,000.00 1,650,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,600,000.00 บริษัท ยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,600,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ C65000314 7 เมษายน  2565

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญาในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนเมษายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



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

1 จางบริการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซด (www.kmutt.ac.th) จํานวน 1 ระบบ 260,000.00 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 256,800.00 บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 256,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000332 31 มีนาคม 2565

2 ไฟฉุกเฉิน จํานวน 3 รายการ 500,000.00 494,126.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเมนท จํากัด 494,126.00 บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียริ่ง แมนเนจเมนท จํากัด 494,126.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000331 1 เมษายน 2565

3

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ โอทิส (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

ธนบุรี 113,000.00 112,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 112,778.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 112,778.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000337 1 เมษายน 2565

4

จางที่ปรึกษาพัฒนาซอฟตแวรสําหรับการสรางแบบจําลองและวิเคราะหโครงสรางชั้นวางสินคา จํานวน 1 i

ระบบ 800,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 400,000.00 สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000339 4 เมษายน 2565

5 จางทําชุดกลองถายภาพทั่วทองฟา (All Sky Camera) จํานวน 8 ชุด 1,000,000.00 960,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 960,000.00 สถาบันวิจัยดาราศาสตรแหงชาติ (องคการมหาชน) 960,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000322 8 เมษายน 2565

6 จางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาสถานีชารจรถไฟฟา 415,000.00 414,952.09 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 414,000.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 414,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000350 19 เมษายน 2565

7

ชุดแบตเตอรรี่สํารองไฟฟา (Station Battery) สําหรับระบบไฟฟาสํารองสถานีไฟฟา มจธ.บางขุนเทียน 

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 800,000.00 780,000.00

วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) บริษัท คอลเลคทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 780,000.00 บริษัท คอลเลคทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 780,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000317 25 เมษายน 2565

8 จางเหมาซอมแซมเครื่องแกสโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร จํานวน 1 งาน 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโก อินสตรูเมนทส (ประเทศไทย) จํากัด 400,000.00 บริษัท ลีโก อินสตรูเมนทส (ประเทศไทย) จํากัด 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000352 25 เมษายน 2565

9

ซื้อสิทธิในการเขาใช OpenAthens ระยะเวลา 11 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ถึง 31 มีนาคม

 2566 จํานวน 1 ชุด 410,000.00 41,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอที รัน จํากัด 41,000.00 บริษัท ไอที รัน จํากัด 410,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000357 27 เมษายน 2565

10 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 469,700.00 469,516.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน จํากัด 469,516.00 บริษัท คอมพิวเตอร ยูเนี่ยน จํากัด 469,516.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000353 29 เมษายน 2565

11

จางเหมาศึกษาความตองการ (User Research) ของผูใหการยอมรับ (Recognizer) และกําหนดความ

คาดหวัง จํานวน 1 งาน 500,000.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิวแมน ไนซ เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 492,200.00 บริษัท ฮิวแมน ไนซ เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 492,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000356 29 เมษายน 2565

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



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

1 สายไฟมวนเก็บชนิดติดฝาเพดาน พรอมติดตั้ง จํานวน 25 ชุด 280,000.00 276,060.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี เอ็ม เบสท อิเลคทริคัล (2009) จํากัด 276,060.00 บริษัท จี เอ็ม เบสท อิเลคทริคัล (2009) จํากัด 276,060.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000286 9 กุมภาพันธ 2565

2

จางตีพิมพบทความวิจัย Proceedings of the V Asia Symposium on Quality
 Management in Postharvest System จํานวน 48 เลม 112,112.20 109,740.38 วิธีเฉพาะเจาะจง

International Society for Horticultural 
Science 110,461.54

International Society for Horticultural 
Science 112,112.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000297 18 กุมภาพันธ 2565

3 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 2 รายการ 121,690.00 121,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 121,690.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 121,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000346 5 เมษายน 2565

4 จางซอมลิฟต ยี่หอ ฮิตาชิ อาคารสํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 ชุด 375,500.00 375,168.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประทศไทย) จํากัด 375,168.75 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประทศไทย) จํากัด 375,168.75 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000347 7 เมษายน 2565

5

จางเหมาซอมแซมสวิตชตัดตอน อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จํานวน
 2 ชุด 492,200.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด 492,200.00 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด 492,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000348 7 เมษายน 2565

6 จางเหมาติดตั้งสปริงเกอรอัตโนมัติ ในกระถางตนไมใน มจธ. จํานวน 1 งาน 424,000.00 423,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวปวีณา สํานวน 423,190.00 นางสาวปวีณา สํานวน 423,190.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000349 7 เมษายน 2565

7

ซื้อสิทธิในการใชบริการแพลตฟอรม Zendesk ระยะเวลา 1 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 
16 พฤษภาคม 2565 ถึงวันที่  15 พฤษภาคม 2566 500,000.00 399,257.10 วิธีเฉพาะเจาะจง Zendesk, Inc 399,257.10 Zendesk, Inc 399,910.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000355 7 เมษายน 2565

8

เครื่องคอมพิวเตอรพกพา จํานวน 5 เครื่อง

500,000.00 478,825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 478,825.00 บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 478,825.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000358 26 เมษายน 2565

9

ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนพฤษภาคม 2565 จํานวน 1 
รายการ 1,000,000.00 913,431.88 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc 913,431.88 Amazon web services,Inc 915,628.32 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000361 28 เมษายน 2565

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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