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

1
จางใหบริการยานพาหนะระหวางพื้นที่ มจธ.บางมด – มจธ.ราชบุรี มหาวิทยาลัย 796,000.00 795,300.00 e-bidding บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 747,100.00 บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 747,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000001 3 ตุลาคม 2565

บริษัท รุงเรืองพลาสแพค จํากัด 519,752.50

บริษัท ออฟฟศเมท (ไทย) จํากัด 546,770.00

บริษัท โคโลซาย จํากัด 608,855.00

3

จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 2 รายการ 41,730.00 41,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ย.ูพ.ีเอส. (ไทยแลนด) จํากัด 41,730.00 บริษัท วิคทรอน ย.ูพ.ีเอส. (ไทยแลนด) จํากัด 41,730.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000018 3 ตุลาคม 2565

4

จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย จํานวน 2 รายการ 63,130.00 63,130.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 63,130.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 63,130.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000020 3 ตุลาคม 2565

5

จางเหมาใหบริการบํารุงระบบกลองวงจรปด (CCTV) จํานวน 1 ระบบ 28,650.00 28,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี คอม

มิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด

28,649.25 บริษัท เอส แอนด วี คอม

มิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด

28,649.25 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000021 3 ตุลาคม 2565

6
จางใหบริการปองกันและกําจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายในมจธ. 499,000.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) 

จํากัด

492,200.00 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล (ประเทศไทย) 

จํากัด

492,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000027 3 ตุลาคม 2565

7

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ยี่หอ 

TOSHIBA (ไมรวมอะไหล) มจธ.

510,000.00 509,748.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคเรียร จํากัด 509,748.00 บริษัท แคเรียร จํากัด 509,748.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000028 3 ตุลาคม 2565

8

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ มิตซูบิชิ (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

793,000.00 792,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด

792,700.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด

792,700.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000029 3 ตุลาคม 2565

9

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ อาคารการ

เรียนรูพหุวิทยาการ (ไมรวมอะไหล) มจธ.

428,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โรจนไพบูลยอีควิ๊ปเมนท จํากัด 428,000.00 บริษัท โรจนไพบูลยอีควิ๊ปเมนท จํากัด 428,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000030 3 ตุลาคม 2565

10

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ โคเน (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

83,500.00 83,460.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 83,460.00 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 83,460.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000031 3 ตุลาคม 2565

11
จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ยี่หอ 

York (ไมรวมอะไหล) มจธ.

193,000.00 192,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอซี ซิสเต็ม คอนโทรล โซลูชั่น จํากัด 192,600.00 บริษัท เอซี ซิสเต็ม คอนโทรล โซลูชั่น จํากัด 192,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ  C66000032 3 ตุลาคม 2565

12

จางบริการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส

ผาน Web จํานวน 1 ระบบ

140,000.00 131,182.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด 131,182.00 บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด 131,182.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000035 3 ตุลาคม 2565

13

จางบริการบํารุงรักษาซอฟทแวรฐานขอมูล Oracle จํานวน 1 ระบบ 470,000.00 461,726.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จํากัด (มหาชน) 461,726.40 บริษัท จีเอเบิล จํากัด (มหาชน) 461,726.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000036 3 ตุลาคม 2565

14

จางบริการบํารุงรักษาระบบรับและลูกหนี้ (Revenue Management and 

Accounts Receivable) จํานวน 1 ระบบ

330,000.00 323,675.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด 323,675.00 บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด 323,675.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000037 3 ตุลาคม 2565

15

จางบริการบํารุงรักษาระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting 

Document System) จํานวน 1 ระบบ

190,000.00 182,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) จํากัด 182,970.00 บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย) จํากัด 182,970.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000038 3 ตุลาคม 2565

16

จางบริการดูแลและบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส 

(Digital Signature key distribute Management) จํานวน 1 ระบบ

60,000.00 52,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 52,500.00 บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 52,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000039 3 ตุลาคม 2565

17

จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 1 ระบบ 14,000.00 13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด 13,910.00 บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี จํากัด 13,910.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000040 3 ตุลาคม 2565

18
จางบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท จํานวน 2 รายการ 321,000.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จํากัด 321,000.00 บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น จํากัด 321,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000041 3 ตุลาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

2

ซื้อถุงขยะสีดํา จํานวน 4 รายการ 564,000.00 563,711.67 e-bidding

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000013 3 ตุลาคม 2565บริษัท รุงเรืองพลาสแพค จํากัด 519,752.50



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

19

จางบริการบํารุงรักษาระบบตูสาขาโทรศัพทบางมด จํานวน 1 ระบบ 450,000.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซคอม จํากัด 449,400.00 บริษัท เฟล็กซคอม จํากัด 449,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000042 3 ตุลาคม 2565

20

จางบริการบํารุงรักษาระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) จํานวน 1 ระบบ 150,000.00 150,000.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จํากัด 150,000.00 บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จํากัด 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000043 3 ตุลาคม 2565

21

จางบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท VoIP จํานวน 1 ระบบ 240,000.00 234,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวิรค จํากัด 234,865.00 บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส เน็ตเวิรค จํากัด 234,865.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000047 3 ตุลาคม 2565

22

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ เวอรติคัล (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

155,000.00 154,080.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด 154,080.00 บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด 154,080.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000048 3 ตุลาคม 2565

23

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF ยี่หอ

 Samsung (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

237,200.00 237,112.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสุวรรณ เทคนิคัล เซอรวิสเซส จํากัด 237,112.00 บริษัท อินสุวรรณ เทคนิคัล เซอรวิสเซส จํากัด 237,112.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000049 3 ตุลาคม 2565

24

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบกลองวงจรปด อาคารการเรียนรูพหุ

วิทยาการ (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

110,000.00 109,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ติยะ มาสเตอร ซิสเตมส จํากัด 109,140.00 บริษัท ติยะ มาสเตอร ซิสเตมส จํากัด 109,140.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000050 3 ตุลาคม 2565

25
จางบริการบํารุงรักษา Firewall จํานวน 1 ชุด 742,000.00 741,777.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 738,300.00 บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 738,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ  C66000062 3 ตุลาคม 2565

26
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 C66000063 3 ตุลาคม 2565

27
จางบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน 1 ระบบ 771,000.00 770,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยม จํากัด 763,980.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยม จํากัด 763,980.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000064 3 ตุลาคม 2565

28

จางบริการบํารุงรักษาระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 1 ระบบ 800,000.00 800,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 800,000.00 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 800,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ  C66000065 3 ตุลาคม 2565

29 จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 2 ชุด 535,000.00 535,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ชูโฟทิค  จํากัด 526,440.00 บริษัท  ชูโฟทิค  จํากัด 526,440.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000066 3 ตุลาคม 2565

30

จางบริการบํารุงรักษาเครื่องแมขายเบลด (Blade Server) และ เซิรฟเวอร 

จํานวน 1 ชุด

950,000.00 928,546.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส จํากัด 926,620.00 บริษัท เอส ซี เอ็ม เทคโนโลจีส จํากัด 926,620.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000080 3 ตุลาคม 2565

31
เชาใชบริการพื้นที่คลาวด (Cloud Visual Private Server จํานวน 12 เดือน 109,782.00 109,782.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสอินเทอรเน็ตเซอรวิสโซลูชั่น จํากัด 109,782.00 บริษัท เบสอินเทอรเน็ตเซอรวิสโซลูชั่น จํากัด 109,782.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000091 3 ตุลาคม 2565

32

จางใหบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

 (ราชบุรี)

395,000.00 394,609.62 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พ.ีจํากัด 278,125.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พ.ีจํากัด 278,125.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000083 3 ตุลาคม 2565

33
จางใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย จํานวน 2 รายการ 96,300.00 96,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บรูเกอร สวิตเซอรแลนด เอจี 96,300.00 บรูเกอร สวิตเซอรแลนด เอจี 96,300.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000074 3 ตุลาคม 2565

34
จางใหบริการสุขอนามัย จํานวน 2 รายการ 300,000.00 228,231.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.เซนท เซอรวิส จํากัด 228,231.00 บริษัท คิว.เซนท เซอรวิส จํากัด 228,231.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000051 3 ตุลาคม 2565

บริษัท วอสอัพ จํากัด 806,780.00

บริษัท ไลโซ จํากัด 321,000.00

บริษัท นิปปอน เอเลเวเตอร จํากัด 417,300.00

บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด 402,088.00

บริษัท เอเซียน เอเลเวเตอร จํากัด 543,025.00

บริษัท เอสทูเค 345 จํากัด 306,600.00

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

C66000014 3 ตุลาคม 2565306,600.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการบริษัท เอสทูเค 345 จํากัด

35

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟตโดยสารและลิฟตขนของ (ไมรวม

อะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

994,000.00 993,414.75 e-bidding



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

36

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ยี่หอ 

DAIKIN (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

492,000.00 491,296.92 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด 491,296.92 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด 491,296.92 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000058 3 ตุลาคม 2565

37

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ ซิกมา (ไมรวมอะไหล) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

684,000.00 683,088.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 683,088.00 บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 683,088.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000059 3 ตุลาคม 2565

38

หมอนึ่งความดันไอน้ํา (Autoclave) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 เครื่อง

240,000.00 240,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด 235,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากัด 235,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000060 5 ตุลาคม 2565

39

จางประชาสัมพันธหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบดิจิทัล 

และสาขาวิชาเทคโนโลยีแนวสรางสรรคผานชองทางออนไลน จํานวน ๑ งาน

500,000.00 498,085.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 498,085.00 บริษัท เด็กดี อินเตอรแอคทีฟ จํากัด 498,085.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000090 11 ตุลาคม 2565

40

เครื่องวัดคาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ํา แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 เครื่อง

256,800.00 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 255,000.00 บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 255,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000056 12 ตุลาคม 2565

41

ตูดูดควันไอระเหยสารเคมี แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1

 เครื่อง

483,600.00 483,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอ

ริ่ง จํากัด

483,600.00 บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอ

ริ่ง จํากัด

480,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000057 12 ตุลาคม 2565

42

เตาเผาอุณหภูมิสูงแบบใชแกส แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง

500,000.00 497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศเทค จํากัด 497,000.00 บริษัท ภูดิศเทค จํากัด 497,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000061 12 ตุลาคม 2565

43
เครื่องวัดความเปนกรด-ดาง แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง

160,000.00 159,965.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 159,965.00 บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 159,965.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000082 19  ตุลาคม 2565

44

เครื่องกําเนิดไฟฟากระแสตรง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 26 เครื่อง

417,300.00 417,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทซาลอจิก จํากัด 417,300.00 บริษัท อินเทซาลอจิก จํากัด 417,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000102 20 ตุลาคม 2565

45

เครื่องวิเคราะหเชิงสเปกตรัมและเครือขายแบบเวกเตอร ตําบลรางบัว อําเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 เครื่อง

231,200.00 231,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 231,200.00 บริษัท เอฟเวอรเทค จํากัด 231,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000087 21 ตุลาคม 2565

46

ชุดวิเคราะหปริมาณแกส (Gas Analysis) แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 

483,300.00 483,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูแอนดวี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 483,300.00 บริษัท ยูแอนดวี โฮลดิ้ง (ไทยแลนด) จํากัด 483,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000130 28 ตุลาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
ลําดับที่

งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง



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

1
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ (Desktop) พรอมเครื่องสํารอง

ไฟ จํานวน 5 ชุด
181,500.00 181,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอไอที จํากัด 173,875.00 บริษัท ทีไอไอที จํากัด 173,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000596 30 กันยายน 2565

2

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) พรอม

ระบบปฏิบัติการสําหรับเครื่องแมขาย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูก

กฎหมาย จํานวน 1 ชุด

378,000.00 378,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีไอไอที จํากัด 279,000.00 บริษัท ทีไอไอที จํากัด 278,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000597 30 กันยายน 2565

3
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนตุลาคม 

2565 จํานวน ๑ รายการ

1,000,000.00 996,321.60

27,000 USD
วิธีเฉพาะเจาะจง

Amazon web services,Inc 988,713

27,000 USD

Amazon web services,Inc 8,71327,000 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000086 1 ตุลาคม 2565

4
หมอนึ่งความดันไอน้ํา (Autoclave) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

240,000.00 240,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เมดิทอป จํากัด 235,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากัด 235,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000060 5 ตุลาคม 2565

5
จางเก็บขอมูลสัญญาณอะคูสติกอีมิชชั่น ระหวางการทดสอบ 

Hydrostatic จํานวน 1 งาน

267,500.00 267,500.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด คอนซัลติ้ง

 จํากัด

267,500.00 บริษัท ศิวะเทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด คอนซัลติ้ง

 จํากัด

267,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000115 26 ตุลาคม 2565

6
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือน

พฤศจิกายน 2565 จํานวน 1 รายการ

1,000,000.00 948,190

27,000 USD วิธีเฉพาะเจาะจง
Amazon web services,Inc 939,867.50

27,000 USD

Amazon web services,Inc 67.5027,000 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000129 27 ตุลาคม 2565

7 เครื่องพิมพ 3 มิติ (ขนาดใหญ) จํานวน 1 เครื่อง 295,000.00 295,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิงค อินโนเวชั่น จํากัด 295,000.00 บริษัท ซิงค อินโนเวชั่น จํากัด 295,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000122 27 ตุลาคม 2565

8 เครื่องพิมพ 3 มิติ (ขนาดเล็ก) จํานวน 10 เครื่อง 117,700.00 117,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จํากัด 117,700.00 บริษัท เซียน จิ้น เทรดดิ้ง จํากัด 117,700.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000123 27 ตุลาคม 2565

9 ซื้อลอแมเหล็ก จํานวน 8 ชิ้น 140,000.00 138,672.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด จํากัด 138,672.00 บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด จํากัด 138,672.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000152 31 ตุลาคม 2565

10 อุปกรณเก็บขอมูล (Network Attach Storage) จํานวน 1 ชุด 131,800.00 131,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จํากัด 131,800.00 บริษัท สยามอินทิเกรเต็ดเทคโนโลยี จํากัด 131,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000135 31 ตุลาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 จางใหบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 29,408,000.00 29,407,618.28 e-bidding 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 

พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส จํากัด

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 

อินเตอรการด จํากัด

3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟา

ซิลิตี้ จํากัด
  

1.26,990,0002.28,1501.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส จํากัด

26,990,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000003 3 ตุลาคม 2565

2 จางใหบริการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน และจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

(ราชบุร)ี
4,279,000.00 4,267,023.30 e-bidding 1. บริษัท พนาทัศน จํากัด

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูล

ฟาซิลิตี้ จํากัด

3. บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชั่นแนล 

จํากัด

0004,048,529.83 บริษัท พนาทัศน จํากัด 3,798,072.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000004 3 ตุลาคม 2565

3 จางใหบริการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางภูมิทัศน และจัดการขยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 13,387,000.00 13,386,234.86 e-bidding 1.บริษัท ทรูวัน จํากัด

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟา

ซิลิตี้ จํากัด

471,49214,477,000 บริษัท ทรูวัน จํากัด 12,470,400.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000005 3 ตุลาคม 2565

4 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 3,840,000.00 3,304,800.00 e-bidding 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.

เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟา

ซิลิตี้ จํากัด 

3. หางหุนสวน จักรคลีน เซฟตี้
4.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.ซ.ี

 

3,304,800.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.

อินเตอรเทค จํากัด
3,304,800.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000006 3 ตุลาคม 2565

5 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 51,481,000.00 51,480,760.36 e-bidding 1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส จํากัด

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.

เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด

3. บริษัท เอคแปลนเมนต จํากัด

8,00049,791,126 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอรตี้ เซอรวิส จํากัด

45,750,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000007 3 ตุลาคม 2565

6 จางใหบริการทําความสะอาดอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุร)ี 3,820,000.00 3,819,779.20 e-bidding 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.
เอ็ม.อินเตอรเทค จํากัด

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.

ซ.ีซี จํากัด

3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟา
ซิลิตี้ จํากัด

   

3,307,200.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.
อินเตอรเทค จํากัด

3,307,200.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000008 3 ตุลาคม 2565

7 จางใหบริ การบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ โอทิส (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 4,385,000.00 4,383,319.20 เฉพาะเจาะจง บริ ษัท โอทิส เอเลเวเทอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

4,356,612.00 บริ ษัท โอทิส เอเลเวเทอร 
(ประเทศไทย) จํากัด

4,356,612.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000009 3 ตุลาคม 2565

8 จางบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา (NewACIS) และซอฟตแวร (Software) จํานวน 1 

ระบบ
5,150,000.00 5,152,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 5,120,000.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 5,120,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000010 3 ตุลาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
9 ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม Zoom ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 ชุด 1,500,000.00 1,492,596.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด 1,492,596.50 บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด 1,492,596.50 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C665000011 3 ตุลาคม 2565

10 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟาและสุขาภิบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2567)

24,563,000.00 24,562,494.10 e-bidding บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส 
จํากัด

21,426,750.00 บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส 
จํากัด

21,420,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C665000012 3 ตุลาคม 2565

11 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ ฮิตาชิ (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 1,330,000.00 1,330,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

1,330,000.00 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

1,330,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000015 3 ตุลาคม 2565

12 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF  ยี่หอ Mitsubishi (ไมรวมอะไหล) 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

3,000,000.00 2,997,861.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส
 จํากัด

2,997,861.80 บริษัท มหาจักร แอร คอนดิชั่นเนอรส
 จํากัด

2,997,861.80 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000017 3 ตุลาคม 2565

13 ขอสั่งจางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันระบบตรวจสอบความปลอดภัย (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี

1,854,000.00 1,853,543.88 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น 

เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด
1,757,700.00 บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น 

เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด
1,757,700.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000019 3 ตุลาคม 2565

14 จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาเครื่อง Scaning Eletron Microscope (SEM) จํานวน 1 งาน 229,425.00 229,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรโม ฟชเชอร ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด
229,425.00 บริษัท เทอรโม ฟชเชอร ไซเอนทิฟค 

(ประเทศไทย) จํากัด
229,425.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000071 3 ตุลาคม 2565

15 ซื้อเครื่องวิเคราะหทดสอบปริมาณสารเคมีดวยเทคนิคการไทเทรตแบบอัติโนมัติ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

1,200,000.00 1,200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 1,199,000.00 บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 1,199,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000022 20 ตุลาคม 2565

16 เครื่องวัดสัญญาณไฟฟา ความถี่สูง แบบเรียลไทมแขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,677,200.00 2,677,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

2,676,060.00 บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี 
(ประเทศไทย) จํากัด

2,675,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000023 25 ตุลาคม 2565

17 เครื่องทําแหงแบบแชแข็ง (Freeze Dry) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,600,000.00 1,600,000.00 คัดเลือก บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 1,596,000.00 บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 1,596,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000025 25 ตุลาคม 2565

18 เครื่องแกสโครมาโตกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 3,000,000.00 3,000,000.00 เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 2,970,000.00 บริษัท โปรซิทีฟ จํากัด 2,970,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000109 31 ตุลาคม 2565

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจางลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
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