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

1

จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนาองคกร Organization Development Project มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ระยะที่ 3 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 C65000263 1 มีนาคม 2565

2 จางจัดงานพิธีมอบตราสัญลักษณ MEA ENERGY AWARDS ปที่ 6 จํานวน 1 งาน 1,500,000.00 1,499,926.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท อินเฮาส 65 จํากัด

บริษัท เวิรคลิงค ดาเอเจนซี่ จํากัด

1,439,685.00

1,442,574.00 บริษัท อินเฮาส 65 จํากัด 1,439,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000373 11 พฤษภาคม 2565

3 ซื้อ IPad จํานวน 85 เครื่อง 1,700,000.00 1,334,500.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน)

บริษัท ซาปูระ ซินเนอรยี (ประเทศไทย) จํากัด

1,273,300.00

1,327,870.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 1,273,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000344 27 พฤษภาคม 2565

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



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

1 จางจัดทําพื้นที่สงเสริมการเรียนรูทางกายภาพนอกหองเรียน (Knowledge Spot) 500,000.00 496,078.75 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จํากัด 496,078.75 บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จํากัด 496,078.75 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000359 3 พฤษภาคม 2565

2 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 273,706.00 273,706.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แพลน มารเก็ต โกลด จํากัด 273,706.00 บริษัท แพลน มารเก็ต โกลด จํากัด 273,706.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000362 6 พฤษภาคม 2565

3 วัสดุการศึกษา จํานวน 9 รายการ 278,000.00 277,926.08 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.ดี.พ.ีเทคนิคคอล เซอรวิสเซส 277,926.08 หางหุนสวนจํากัด เอส.ดี.พ.ีเทคนิคคอล เซอรวิสเซส 277,926.08
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000364 6 พฤษภาคม 2565

4 จางสรางโครงสรางหุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัติจําลองที่รองรับการบูรณาการระบบสงกําลังแบบไรสาย จํานวน 1 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซ็นลอค จํากัด 500,000.00 บริษัท เซ็นลอค จํากัด 500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000366 9 พฤษภาคม 2565

5 จางซอมกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนชนิดสองกราดแบบฟวอิมิชชั่น พรอมอุปกรณครบชุด จํานวน 1 ชุด 289,272.09 289,272.09 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เทอรโม ฟชเชอร ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย)

 จํากัด 289,272.09

บริษัท เทอรโม ฟชเชอร ไซเอนทิฟค (ประเทศไทย)

 จํากัด 289,272.09
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000360 12 พฤษภาคม 2565

6 จางเหมาปรับปรุงระบบเครือขายประจํา ชั้น 8 อาคารสํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 งาน 110,000.00 105,550.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 105,395.00 บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 105,395.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000381 19 พฤษภาคม 2565

7

ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรมเพื่อการออกแบบสําหรับงานอาคารและโครงสรางพื้นฐาน (Autodesk 

Architecture Engineering and Construction Collection ) ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 

2565 – 30 พฤษภาคม 2566 จํานวน 1 รายการ 250,000.00 234,330.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเนอรจี้ซอฟต โซลูชั่น จํากัด 234,330.00 บริษัท ซินเนอรจี้ซอฟต โซลูชั่น จํากัด 234,330.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000391 26 พฤษภาคม 2565

8 จางพัฒนาเว็บไซตระบบทัวรเสมือนจริงฟโบ (FIBO Virtual Tour) จํานวน 1 งาน 990,000.00 984,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอรปจูริสท จํากัด 984,400.00 บริษัท คอรปจูริสท จํากัด 984,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 65000385 27 พฤษภาคม 2565

9 จางออกแบบปรับปรุงพื้นที่ชั้น  1 และชั้น 2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จํานวน 1 งาน 199,669.00 199,669.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีโม-ดี จํากัด 199,669.00 บริษัท อีโม-ดี จํากัด 199,669.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000396 27 พฤษภาคม 2565

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



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

1 ซื้อสิทธิในการใชงานซอฟแวรสําหรับการวิเคราะหความแข็งวัสดุดวยวิธีไฟไนตเอมิเมนต

 และวิเคราหการไหลดวยวิธีพลศาสตรของไหลเชิงคํานวณ 350,000.00 338,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง CADFEM SEA PTE LTD 336,439.00 CADFEM SEA PTE LTD 336,439.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000351 5 เมษายน 2565

2
ปรับปรุงพื้นที่หองคัดแยกขยะ อาคาร Workshop and Green House 180,000.00 154,877.66 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด คอนสแตนท เซอรเวยอิ้ง 153,210.32 หางหุนสวนจํากัด คอนสแตนท เซอรเวยอิ้ง 153,210.32 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000367 1 พฤษภาคม 2565

3 จางเหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณสําหรับระบบเครือขาย อาคารสํานักงานอธิการบดี 

ชั้น 9 จํานวน 1 งาน 300,000.00 297,206.41 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 297,206.41 บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 297,206.41 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000368 6 พฤษภาคม 2565

4
ซื้อกลองความละเอียดสูงหลาย Layer จํานวน 1 ชุด 224,000.00 224,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท ไทยสกายวิชั่น จํากัด 224,000.00 บริษัท ไทยสกายวิชั่น จํากัด 222,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000375 11 พฤษภาคม 2565

5
จางซอมลิฟตยี่หอ SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น จํานวน 1 งาน 212,000.00 211,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 211,860.00 บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 211,860.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000386 20 พฤษภาคม 2565

6
ซื้อวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 256๕ จํานวน 885 เข็ม 300,900.00 300,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด 300,900.00 บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด 300,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P6500387 20 พฤษภาคม 2565

7
ซื้อกลองสํารวจแบบประมวลผลรวม จํานวน 1 ชุด 321,000.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) จํากัด 318,860.00

บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท    (ไทยแลนด) 

จํากัด 318,860.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000379 24 พฤษภาคม 2565

8
ซื้อเซ็นเซอรไลดาแบบ 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 P65000390 24 พฤษภาคม 2565

9
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนมิถุนายน 2565 จํานวน 1 รายการ 1,000,000.00

929,906.50

27,150 USD วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc

940,758.36

27,150 USD Amazon web services,Inc

940,758.36

27,150 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000392 30 พฤษภาคม 2565

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
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