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

1 จางใหบริการรถรับสงพรอมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 – 30 เมษายน พ.ศ. 2566) 3,861,000.00 3,861,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 3,861,000.00 บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 3,861,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000324 1 กรกฎาคม 2565

2 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 96 เครื่อง

3,168,000.00 3,120,000.00 คัดเลือก

1. บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 

2. บริษัท สุขสวัสดิ์ ซีซีทีวี อินโนเวชั่น จํากัด

2,452,953.60

3,045,408.00 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 2,452,953.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000423 26 กรกฎาคม 2565

3
จางจัดทําขาวผลงานวิจัยและขาวสารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี สูสาธารณะผานเครือขาย

สื่อมวลชน จํานวน 1 งาน 2,850,000.00 2,773,440.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 2,773,440.00 บริษัท ไอ แอนด ไอ คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 2,770,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000424 27 กรกฏาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 แขนกลหุนยนต จํานวน 1 ชุด 1,400,000.00 1,348,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เลิศวิลัยแอนดซันส จํากัด 1,348,200.00 บริษัท เลิศวิลัยแอนดซันส จํากัด 1,348,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000440 20 กรกฎาคม 2565

2

ซื้อสิทธิการใชบริการระบบประเมินผลออนไลนสําหรับแพลตฟอรม 4 Life 

จํานวน 1 รายการ 2,000,000.00 1,865,856.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท Learnosity Limited 1,627,788.42 บริษัท Learnosity Limited 1,627,788.42 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000409 25 กรกฎาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 จางปรับปรุงระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษาเพิ่มเติม จํานวน 1 งาน 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเมนท จํากัด 192,600.00 บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเมนท จํากัด 192,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000425 5 กรกฎาคม 2565

2

จางซอมระบบแจงเหตุเพลิงไหม อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร จํานวน 

1 งาน 300,000.00                  290,130.50                  เฉพาะเจาะจง บริษัท 12 มิถุนายน วิศวกรรม จํากัด 288,953.50                  บริษัท 12 มิถุนายน วิศวกรรม จํากัด 288,953.50                  ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000427 5 กรกฎาคม 2565

3 จางเหมางานซอมแซมสีประตูหอง (อาคาร A3) จํานวน 1 งาน 422,200.00 389,694.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮม เปอรสเปคทีฟ จํากัด 389,694.00 บริษัท โฮม เปอรสเปคทีฟ จํากัด 389,694.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000428 8 กรกฎาคม 2565

4 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 8 เครื่อง 500,000.00 480,216.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด 480,216.00 บริษัท ยูนิตี้ โพรเกรส จํากัด 480,216.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000445 12 กรกฎาคม 2565

5 จางทําตูเมนไฟฟาสํารองประจําอาคารสํานักหอสมุด พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ตู 393,000.00                  392,069.40                  เฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีที.ซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 390,999.40                  บริษัท พ.ีที.ซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 390,999.40                  ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000447 12 กรกฎาคม 2565

6 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนรอบอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร สถาบันโคเซ็    494,500.00 494,238.14 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิจการรวมคางามวงศวาน จํากัด 494,238.00 บริษัท กิจการรวมคางามวงศวาน จํากัด 494,238.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000451 12 กรกฎาคม 2565

7 จางเหมารื้อฝาและทําฝาใหมบริเวณสํานักงาน ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค จํานวน 1 ง 269,000.00 268,997.18 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด สันตสถาปตย 268,000.00 หางหุนสวนจํากัด สันตสถาปตย 268,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000443 18 กรกฎาคม 2565

8 เครื่องวัดแสง จํานวน 2 เครื่อง 280,000.00 280,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จํากัด 280,000.00 บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จํากัด 280,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000450 18 กรกฎาคม 2565

9 จางจัดทําเตาอบใบยาสูบ จํานวน 1 เตา 590,000.00 556,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.ที.เอ็น. จํากัด 556,400.00 บริษัท เอ็น.ที.เอ็น. จํากัด 556,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000454 19 กรกฎาคม 2565

10

จางจัดทําคูมือประเมินตราสัญลักษณ MEA ENERGY AWARDS:2021 ในรูปแบบ 

E-Book จํานวน1 งาน 450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด 450,000.00 บริษัท วิริยะธุรกิจ จํากัด 450000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000468 22 กรกฎาคม 2565

11

จางจัดทําคูมือประเมินตราสัญลักษณ MEA ENERGY AWARDS:2021 ในรูปแบบ

หนังสือพรอมแฟรชไดรฟ จํานวน 500 ชุด 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายศุภกิจ  อิศดิศัย 300,000.00 นายศุภกิจ  อิศดิศัย 300000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000469 22 กรกฎาคม 2565

บริษัท แอ็ดวานซ โนวเลจ เทคโนโลยี จํากัด 767,832.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด 762,696.00

13 จางทําแผนวงจรพิมพ (PCB) และขดลวดกําลังไฟฟาพรอมกลองพลาสติกสําหรับหุนยน    500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร ซิสเท็ม จํากัด 500,000.00 บริษัท โนวา กรีน เพาเวอร ซิสเท็ม จํากัด 500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000461  26 กรกฎาคม 2565

12

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

ซื้อหนวยความจํา (Memory) เครื่องแมขาย จํานวน 48 แผง  800,000.00 770,400.00 คัดเลือก บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด C65000444 25 กรกฏาคม 2565762,696.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ



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

1

ชุดอุปกรณสําหรับจัดเก็บและสํารองขอมูลในระบบ Network Attached Storage 

จํานวน 1 ชุด
150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซเจน เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด 150,000.00 บริษัท เน็กซเจน เน็ตเวิรค คอรปอเรชั่น จํากัด 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000441 4 กรกฎาคม 2565

2 จางเหมาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ จํานวน 1 งาน 193,000.00                      181,887.16                      เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 181,887.16            บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 181,887.16                      ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000453 11 กรกฎาคม 2565

3 จางซอมลิฟต ยี่หอ OTIS อาคารจอดรถ จํานวน 2 ชุด
184,896.00 184,896.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 184,896.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 184,896.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000452 12 กรกฎาคม 2565

4

จางเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือขาย อาคารเรียนรวม 5 ชั้น 9 และ 10  จํานวน 1 

งาน 160,000.00 158,798.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท วันดีเลิศกิจ จํากัด 158,798.70 บริษัท วันดีเลิศกิจ จํากัด 158,798.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000466 25 กรกฎาคม 2565

5 จางเหมาติดฟลมกรองแสงหนาตาง จํานวน 1 งาน 112,800.00 112,800.00 เฉพาะเจาะจง นายอภิสิทธิ์ แซเจีย 112,800.00 นายอภิสิทธิ์ แซเจีย 112,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000473 26 กรกฎาคม 2565

6 ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนสิงหาคม 2565 จํานวน 1 รายการ
1,000,000.00

973,506.69

27,150 USD เฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc

987,233.73

27,150 USD Amazon web services,Inc

987,233.73

27,150 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000465 27 กรกฎาคม 2565

7
จางขนยายวัสดุอุปกรณสํานักงานงานพยาบาล

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เจ.แพ็คแอนดมูฟ จํากัด 120,000.00 บริษัท เอ็น.เจ.แพ็คแอนดมูฟ จํากัด 120,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000476 27 กรกฎาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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