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

1 จางใหบริการรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุรี) 834,375.00 834,375.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พ.ี จํากัด 834,375.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็น.พ.ี จํากัด 834,375.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000126 1 พฤศจิกายน 2565

2
ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม Adobe CC ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแต 16 พฤศจิกายน 2565

 - 16 พฤศจิกายน 2566 จํานวน 1 รายการ
200,000.00 172,270.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 172,270.00 บริษัท เอซอฟทวัน จํากัด 172,270.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000160 10 พฤศจิกายน 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1
ถุงมือสําหรับเครื่องบรรจุยาแบบไอโซเลเตอร (Isolator   Glove for Filling 
Machine) จํานวน 21 ชุด

483,105.00 483,105.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิค ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม จํากัด 483,105.00 บริษัท ยูนิค ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม จํากัด 483,105.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

P66000161 7 พฤศจิกายน 2565

2
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2565  จํานวน 1 
รายการ  1,000,000.00

945,410 บาท

 25,000 USD
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Amazon web services, Inc

939,267.50 บาท

25,000 USD
บริษัท Amazon web services, Inc

939,267.50 บาท

25,000 USD

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
P66000182 25 พฤศจิกายน 2565

3 จางเติมน้ํายาถังดับเพลิงและเปลี่ยนมาตราวัดแรงดัน จํานวน 5 รายการ 141,080.00 141,079.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภิรมยทรัพย เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 141,079.50 บริษัท ภิรมยทรัพย เซลล แอนด เซอรวิส จํากัด 141,079.50
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

P66000191 29 พฤศจิกายน 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 เครื่องแกสโครมาโตกราฟแมสสเปกโทรมิเตอร แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
4,800,000.00 4,800,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด 4,800,000.00 บริษัท เพอรกิน เอลเมอร จํากัด 4,800,000.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000067 7 พฤศจิกายน 2565

2 เครื่องเขยาควบคุมอุณหภูมิ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง
1,010,100.00 1,010,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จํากัด 1,010,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จํากัด 1,010,000.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000078 7 พฤศจิกายน 2565

3
เครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (Ultra Performance 

Liquid Chromatography, UPLC) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 ชุด

5,350,000.00 5,350,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด 5,330,000.00 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด 5,330,000.00
ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000046 7 พฤศจิกายน 2565

4
เครื่องชั่งไฟฟาชนิดอานละเอียดสําหรับงานวิเคราะหขั้นสูง แขวงบางมด เขต

ทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
1,300,000.00 1,298,980.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 1,298,980.00 บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 1,298,980.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000033 10 พฤศจิกายน 2565

5
เครื่องมือวัดพิกัดแบบพื้นที่กวาง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง
2,697,600.00 2,697,577.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คียเอ็นซ (ไทยแลนด) จํากัด 2,697,577.00 บริษัท คียเอ็นซ (ไทยแลนด) จํากัด 2,697,577.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000069 11 พฤศจิกายน 2565

6 ระบบควบคุมคาตัวประกอบกําลังไฟฟา (SVG) ประจําอาคาร EXC และ

อาคาร PIP แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ชุด
2,600,000.00 2,592,000.00 e-bidding

บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 

บริษัท อีคอน พลัส จํากัด
2,548,000.00 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 2,540,000.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000073 15 พฤศจิกายน 2565

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด 1,049,670.00

บริษัท 99 เอ พลัส กรุป จํากัด
1,059,300.00

8
ชุดวิเคราะหระดับพันธุศาสตรและติดตามประชากรสัตวปา แขวงทาขาม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

1,549,900.00 1,539,730.00
คัดเลือก บริษัท บริลเลียนท เซอรวิส แอนด แอคเซสซอรี่ จํากัด 1,539,730.00 บริษัท บริลเลียนท เซอรวิส แอนด แอคเซสซอรี่ จํากัด 1,539,730.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000072 21 พฤศจิกายน 2565

9
จางทําระบบรับสมัครนักศึกษาและระบบ customer Relationship 

Management (CRM) จํานวน 1 ระบบ
15,000,000.00 14,998,417.00 คัดเลือก บริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 14,998,416.84 บริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 14,950,000.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000075 21 พฤศจิกายน 2565

10
จางทําระบบปรับอากาศหองปฏิบัติการ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ
1,200,000.00 1,199,951.50 คัดเลือก

1. บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด

2.บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบิล จํากัด
951.001,350,072.50 บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด 1,199,951.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000094 30 พฤศจิกายน 2565

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000079 21 พฤศจิกายน 2565

บริษัท ซีนอนเทค จํากัด 1,049,670.007
กระดานอัจฉริยะ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 เครื่อง
1,059,300.00 1,059,300.00 คัดเลือก

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ
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