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

1 จางเหมาทดสอบระบบการทํางานของครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 122,000.00             121,338.00             วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 121,338.00             บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 121,338.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000458 1 สิงหาคม 2565

2 ตูชีวนิรภัย (Biosafety Cabinet) จํานวน 1 ตู 400,000.00 397,505.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเนอจี พลัส จํากัด 397,505.00 บริษัท ไซเนอจี พลัส จํากัด 397,505.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000480 8 สิงหาคม 2565

3 หมอนึ่งความดัน (Autoclave) จํานวน 1 เครื่อง (ไมมีขอมูลลงนามในระบบ E-gp) 300,000.00 288,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.พี.เอส. แล็บ จํากัด 288,900.00 บริษัท เอส.พี.เอส. แล็บ จํากัด 288,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000484 9 สิงหาคม 2565

4 จางทําระบบควบคุมอนุภาคฝุน ระบบทอระบายกลิ่นและกําจัดกลิ่น จํานวน 1 ชุด 987,396.00 987,396.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มอริโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 987,396.00 บริษัท มอริโอ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 987,396.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000487 10 สิงหาคม 2565

5 ชุดตรวจวินิจฉัยทางกายภาพของแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 1 เครื่อง 159,990.00 159,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราโบลา จํากัด 159,990.00 บริษัท พาราโบลา จํากัด 159,990.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000488 10 สิงหาคม 2565

6

จางเหมาทําระบบการสอบออนไลนและระบบคอรสเรียนออนไลนของคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 งาน 500,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 490,000.00 บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 490,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000504 15 สิงหาคม 2565

7

จางซอมผนังกระจกอลูมิเนียม ชั้น 11 และ ชั้น 12 อาคารสถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม จํานวน 1 งาน 855,000.00 854,824.02 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เลโก คอนสตรัคชั่น จํากัด 854,824.02 บริษัท เลโก คอนสตรัคชั่น จํากัด 854,824.02 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000508 15 สิงหาคม 2565

8 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 6 รายการ 500,000.00 458,591.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 458,591.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 458,591.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000489 18 สิงหาคม 2565

9 อุปกรณตรวจจับควัน จํานวน 89 ตัว 451,000.00 450,737.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาเซนอินเตอร จํากัด 450,737.50 บริษัท มาเซนอินเตอร จํากัด 450,737.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000491 19 สิงหาคม 2565

10

จางพัฒนาตนแบบซอฟแวร IoT การปลูกพืชออรแกนิคอัจฉริยะ Sustainability &
 Zero Waste โดยใชของเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จํานวน 1 งาน 320,000.00 319,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรม เอ็กซเปอรทิส จํากัด 319,000.00 บริษัท เทอรม เอ็กซเปอรทิส จํากัด 319,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000492 19 สิงหาคม 2565

11 ซื้อแบตเตอรี่สําหรับเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 144 ลูก  200,000.00 198,506.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด) จํากัด 198,506.40 บริษัท โซโคเมค ยูพีเอส (ไทยแลนด) จํากัด 178,655.76 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000498 19 สิงหาคม 2565

12 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 255,200.00 244,901.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมเซฟ แอนด สตีล เฟอรนิเจอร จํากัด 243,211.00 บริษัท โฮมเซฟ แอนด สตีล เฟอรนิเจอร จํากัด 243,211.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000523 25 สิงหาคม 2565

13 จางใหบริการตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2565 จํานวน 2 รายการ 901,750.00 901,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

1. บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จํากัด  
2. บริษัท อารไอเอ แลบบอราทอรี่ จํากัด 
3. บริษัท มีนบุรี การแพทย จํากัด 
4. บริษัท โรงพยาบาลนาคราช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

540,000
686,250
762,000
414,100 บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จํากัด 540,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000439 26 สิงหาคม 2565

14 จางซอมลิฟต ยี่หอ Mitsubishi อาคารเคเอกซ จํานวน 1 งาน 220,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 214,000.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 214,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000491 29 สิงหาคม 2565

15 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 7 รายการ 347,803.50 347,803.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 347,803.50 บริษัท กิบไทย จํากัด 347,803.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000529 30 สิงหาคม 2565

16 เชาใชบริการคลาวด (Public Cloud) จํานวน 12 เดือน 182,328.00 182,328.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 182,328.00 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 182,328.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000524 31 สิงหาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนสิงหาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1

จางพัฒนาระบบคาดเดาตรวจจับคนรายอําพรางโดยใชเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ จํานวน 1 งาน 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ วงษจตุรพิธพร 300,000.00 นายฐานุพงศ วงษจตุรพิธพร 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000457 2 สิงหาคม 2565

2 ซื้อสิทธิในการใชบริการแพลตฟอรม Atlassian จํานวน 1 รายการ 400,000.00

271,174.50
7,500 USD วิธีเฉพาะเจาะจง Atlassian Pty Ltd

276,238.50
7,500 USD Atlassian Pty Ltd

276,238.50
7,500 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000482 4 สิงหาคม 2565

3 จางเดินสายเมนไฟฟาสําหรับโครงการบานประหยัดพลังงาน 381,200.00 381,112.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 380,000.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 380,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000494 8 สิงหาคม 2565

4

ซื้อสิทธิในการใชบริการโปรแกรม Byos Peptide Analysis module 
จํานวน 1 รายการ 452,587.50 458,212.50 วิธีเฉพาะเจาะจง Protein Metrice Inc. 452,587.50 Protein Metrice Inc. 452,587.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000495 8 สิงหาคม 2565

5 ชุดกลองประชุมทางไกล จํานวน 1 ชุด 115,827.50 115,827.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอไอที จํากัด 111,173.00 บริษัท ทีไอไอที จํากัด 111,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000496 8 สิงหาคม 2565

6

เครื่องพิมพเลเซอรหรือ LED สี ชนิด Network ขนาด A3 พรอมชุดหมึก 
จํานวน 1 ชุด 136,515.00 136,515.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอไอที จํากัด 135,000.00 บริษัท ทีไอไอที จํากัด 136,515.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000497 8 สิงหาคม 2565

7 จางทําครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวน 3 รายการ 124,120.00 124,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟค
เจอริ่ง จํากัด 124,120.00

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟค
เจอริ่ง จํากัด 124,120.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000493 11 สิงหาคม 2565 

8

ซื้อสิทธิ์ในการเขาใชโปรแกรม Monsoonsim ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 
1 ชุด 332,235.00 332,235.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โซนิกเซอรวิส จํากัด 332,235.00 บริษัท โซนิกเซอรวิส จํากัด 332,235.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000509 11 สิงหาคม 2565

9 ซื้อปลั๊กไฟแบบปองกันไฟกระชาก จํานวน 120 ตัว 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษํท ยูเอฟโอ จํากัด 128,400.00 บริษํท ยูเอฟโอ จํากัด 128,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000512 16 สิงหาคม 2565

10 จางทําของ จํานวน ๒ รายการ 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) จํากัด 150,000.00 บริษัท วี พลัส กรุป (ไทยแลนด) จํากัด 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000513 18 สิงหาคม 2565 

11 ซื้อจอคอมพิวเตอร จํานวน 40 จอ 280,000.00 277,772.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 277,772.00 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 277,772.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000515 19 สิงหาคม 2565

12

จางเหมาติดตั้งขายสาย Fiber Optic อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการและ
อาคารสํานักหอสมุด 283,000.00 282,266.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อี.ทู.พ.ีพี จํากัด 282,266.00 บริษัท อี.ทู.พ.ีพี จํากัด 282,266.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000522 22 สิงหาคม 2565 

13

จางเหมาปรับปรุงระบบเครือขาย ณ อาคารอเนกประสงค (UX) จํานวน 1 
งาน 300,000.00 294,036.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนาไลส จํากัด 294,036.00 บริษัท ซีนาไลส จํากัด 294,036.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000521 23 สิงหาคม 2565 

14

ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกันยายน 2565 
จํานวน 1 รายการ 1,000,000.00

984,095.19
27,150 USD วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc

985,946.82
27,150 USD Amazon web services,Inc

985,946.82
27,150 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000514 29 สิงหาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนสิงหาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1

ระบบแสดงสัญญาณภาพและเสียงแบบรองรับหลาย

รูปแบบ จํานวน 1 ระบบ 12,000,000.00 10,427,150.00 เชิญชวนทั่วไป บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 10,111,500.00 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 10,062,280.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000345 8 สิงหาคม 2565

2 ตูชีวนิรภัย (Biosafety cabinet) จํานวน 1 ตู 400,000.00 397,505.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเนอจี พลัส จํากัด 397,505.00 บริษัท ไซเนอจี พลัส จํากัด 397,505.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000480 8 สิงหาคม 2565

3
จางงาน AI/Robotics for All Expo 2022 จํานวน 1 

งาน 1,400,000.00 1,398,276.00 คัดเลือก
บริษัท สามกก อีเวน เอเจนซี่ จํากัด
บริษัท เดอะ เฟสท กรุป จํากัด

1,398,276
1,679,140.30 บริษัท สามกก อีเวน เอเจนซี่ จํากัด 1,398,276.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000510 17 สิงหาคม 2565

4

จางพัฒนาการเชื่อมตอชุดขอมูลของระบบแมขายกลาง

โดยใชเทคโนโลยีปญญาประดิษฐของทะเบียนรถ 

รูปพรรณรถ และรูปพรรณคนราย จํานวน 1 งาน 2,894,860.00 2,894,860.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทลไวส จํากัด 2,894,860.00 บริษัท อินเทลไวส จํากัด 2,894,860.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000475 22 สิงหาคม 2565

5

ขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Microsoft ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 ชุด 2,600,000.00 2,544,727.50 คัดเลือก บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 2,059,108.00 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 2,059,108.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000502 31 สิงหาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนสิงหาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1
จางพัฒนาระบบคาดเดาตรวจจับคนรายอําพรางโดยใช
เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ จํานวน  1 งาน 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง นายฐานุพงศ วงษจตุรพิธพร 300,000.00 นายฐานุพงศ วงษจตุรพิธพร 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000457 2 สิงหาคม 2565

2
จางซอมเครื่องปรับอากาศ อาคารสํานักงานอธิการบดี
 ชั้น 7 หอง AD-704 199,448.00 199,448.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท พ.ีท.ีซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโต
เมชั่น จํากัด 199,020.00

บริษัท พ.ีท.ีซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโต
เมชั่น จํากัด 199,020.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000520 22 สิงหาคม 2565

3
ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส Scopus
 จํานวน 1 รายการ USD 39,637.00 USD 39,637.00 เฉพาะเจาะจง Elsevier B.V. USD 39,637.00 Elsevier B.V. USD 39,637.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000422 27 กรกฎาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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