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

1 ฮีเลียมเหลว จํานวน 2 ถัง 301,098.00 301,098.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 301,098.00 บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 301,098.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000196 13 ธันวาคม 2565

2 จางเหมาปรับปรุงชิ้นสวนเครื่องเจียระไนพลอย จํานวน 1งาน 421,500.00 421,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จงไทยรุงเรือง จํากัด 421,500.00 บริษัท จงไทยรุงเรือง จํากัด 421,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000199 15 ธันวาคม 2565

3 ชุดครุภัณฑหองสตูดิโอ มจธ.ราชบุรี ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด 443,500.00 443,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปร ซิสเต็มส จํากัด 443,500.00 บริษัท โปร ซิสเต็มส จํากัด 443,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000206 21 ธันวาคม 2565

4 ซื้อและขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรม SimaPro ระยะเวลา 3 ป จํานวน 1 โปรแกรม 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอล ซี เอ็ม คอนซัลแทนซี จํากัด 443,500.00 บริษัท แอล ซี เอ็ม คอนซัลแทนซี จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000218 21 ธันวาคม 2565

5 ชุดควบคุม ประมวลผล และฐานขอมูลเครื่องเอกซเรยดิฟแฟรกโตมิเตอร จํานวน 1 ชุด 859,500.00 859,500.00 เฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 859,500.00 บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 859,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000154 27 ธันวาคม 2565

6 จางเหมาบริการติดตามความเคลื่อนไหวของ มจธ. บนสื่อโซเซียล จํานวน 12 เดือน 398,040.00 400,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 398,040.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 398,040.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000234 29 ธันวาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1 ซื้อเซ็นเซอรไลดาแบบ 2 มิติ จํานวน 2 ตัว 130,000.00 128,400.00
เฉพาะเจาะจง

บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 128,400.00 บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 128,400.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

P66000246 3 ธันวาคม 2566

2 จางซอมลิฟต ยี่หอ OTIS อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
จํานวน 3 รายการ

144,161.10 144,161.10 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด	

144,161.10 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด	

144,161.10 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000201 8 ธันวาคม 2565

3 จางเหมาติดตั้งเตารับระบบไฟฟาและระบบสื่อสารอาคารอเนกประสงคชั้น 2 130,805.00 130,802.15 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 130,500.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 130,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000209 13 ธันวาคม 2565

4

จางซอมแซมโคมไฟสวนสุขภาพ จํานวน 13 โคม 156,055.00 156,052.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 156,000.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 156,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000213 13 ธันวาคม 2565

5 จางซอมแซมเสาคอนกรีตอาคารสํานักงานอธิการบดี (เกา) จํานวน 1 งาน 200,090.00 200,090.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีซั่น เพนท จํากัด 200,090.00 บริษัท ซีซั่น เพนท จํากัด 200,090.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000211 14 ธันวาคม 2565

6
จางซอมลิฟต ยี่หอ HITACHI อาคารพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 11 ชั้น 202,595.00 202,591.13 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

202,591.13
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

202,591.13 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000210 20 ธันวาคม 2565 

7 จางซอมลิฟต ยี่หอ HITACHI อาคารพลังงาน 6 ชั้น 182,675.00 182,673.08 เฉพาะเจาะจง
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

182,673.08
บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศ
ไทย) จํากัด

182,673.08 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000212 20 ธันวาคม 2565

8
จางพิมพมาตรฐานการกอสรางอาคารดวยระบบโครงสรางชิ้นสวนสําเร็จรูป 
จํานวน 600 เลม

129,042.00 129,042.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ลายเสน ครีเอชั่น จํากัด 129,042.00 บริษัท ลายเสน ครีเอชั่น จํากัด 129,042.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000230 22  ธันวาคม 2565

9 ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนมกราคม 2566  
จํานวน 1 รายการ 1,000,000.00

879,540 บาท 
25,000 USD

เฉพาะเจาะจง บริษัท Amazon web services, Inc
872,842.50 บาท 

25,000 USD
บริษัท Amazon web services, Inc

872,842.50 บาท
25,000 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000231 23 ธันวาคม 2565

10

ซื้อชุดวอลมกีฬา จํานวน 2 รายการ 180,018.00 180,018.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 180,018.00 บริษัท แกรนดสปอรต กรุป จํากัด 180,018.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000235 23 ธันวาคม 2565

11 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ และรถบัสโดยสารปรับอากาศสําหรับงาน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2565)

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 216,000.00 บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 216,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000242 29 ธันวาคม 2565

12

จางเหมาบริการสถานที่สําหรับจัดจําหนายดอกไมและของที่ระลึกในงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2563 และ 2564 จํานวน 1 งาน

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ปรินทร จํากัด 300,000.00 บริษัท ปรินทร จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000244 29 ธันวาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

1
เครื่องปนเหวี่ยงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ แขวงทาขาม เขตบาง

ขุนทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,200,000.00 2,200,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท เมดิทอป จํากัด

บริษัท เอช ดี เมดิคอล จํากัด 

บริษัท เมด-วัน จํากัด

2,200,000

2,500,000

2,800,000

บริษัท เมดิทอป จํากัด 2,200,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000024 1 พฤศจิกายน 2565

2
จางทําระบบการสอบการคัดเลือกกลางบุคคลเขาศึกษาตอใน

สถาบันอุดมศึกษา (TCAS66) ประจําป 2566 การทดสอบดวย

คอมพิวเตอร (Computer-Based Test หรือ CBT) จํานวน 1 งาน

7,500,000.00 7,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 7,400,000.00 บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 7,400,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000165 30 พฤศจิกายน 2565

3
ชุดวิเคราะหปริมาณของแข็งในน้ํา  แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
1,510,000.00 1,510,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จํากัด 1,510,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จํากัด 1,510,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000093 1 ธันวาคม 2565

4
ตูปฏิบัติการควบคุมสภาวะแวดลอม แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง
2,033,000.00 2,033,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 2,033,000.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 2,033,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000085 2 ธันวาคม 2565

5
ระบบแจงเหตุเพลิงไหมอาคารวิศววัฒนะ  

แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ
4,281,900.32 4,806,215.30 วิธีคัดเลือก

บจก พี.ที.ซี เอ็นจีเนียริ่ง แอนดออโตเมชั่น

บจก 12 มิถุนายน วิศวกรรม

บจก บอสเวล กรุป

4,281,900.32

4,770,712.70

4,546,665.40

บจก พี.ที.ซี เอ็นจีเนียริ่งแอนดออโตเม 4,281,900.32 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000105 2 ธันวาคม, 2565

6
เครื่องทดสอบการเปลี่ยนแปลงสีของวัสดุจากแสงอาทิตย และ

ความชื้น ตําบลรางบัว  อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด
2,870,000.00 2,870,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด

บริษัท เอส พี เอส ไซเอนทิฟค จํากัด

บริษัท พอลิแมทส จํากัด

2,850,000

-

-
บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด

2,850,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000098 6 ธันวาคม 2565

7
จางเหมาปรับปรุงเมนไฟฟา อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี (โรง

ประลอง) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

รายการ

5,000,000.00 4,980,740.03 วิธี e-bidding

บรษท พ.เอส.เพาเวอรลายส จากด

บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด

บริษัท นพพรหมจักร จํากัด

3,230,000

3,333,333

3,892,660
บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 3,230,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000026 8 ธันวาคม 2565

8
ซื้อเครื่องพิมพสามมิติ แบบวัสดุโลหะ แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
6,955,000.00 6,955,000.00 วิ ธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอเทค จํากัด 6,955,000.00 บริษัท นีโอเทค จํากัด 6,950,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000070 9 ธันวาคม 2565

9
เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวงบางมด 

เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
4,868,500.00 4,868,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 4,864,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 4,864,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000092 13 ธันวาคม 2565

10
เครื่องวิเคราะหกาซ (Gas analyzer) แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,874,600.00 1,872,500.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท

หางหุนสวนจํากัด ธีรวิญญ เอ็นจิเนียริ่ง

1. 1,872,500

2. 1,631,750
บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท 1,872,500.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000100 13 ธันวาคม 2565

11
ชุดหุนยนตอุตสาหกรรมพรอมหัวพิมพ 3 มิติ (Industrial robot 3D

 printer)  แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 

1 ชุด

8,346,000.00 7,998,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บจก.เอบีบี ออโตเมชั่น (ประเทศไทย) 7,998,250.00
บจก.เอบีบี ออโตเมชั่น (ประเทศ

ไทย)
7,918,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000133 15 ธันวาคม 2565

12
เครื่องพิมพสามมิติ แบบปอนวัสดุอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 เครื่อง
2,006,300.00 1,995,550.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

บริษัท เจบีเอ็ม เอสเอ (ประเทศไทย) จํากัด

บริษัท แคดแคมไทย จํากัด

1,995,550

2,134,650

-

บริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น

 จํากัด (มหาชน)
1,975,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000068 20 ธันวาคม 2565

13
จางเหมาปรับปรุงรอยแตกราวและปองกันการรั่วซึมผนังและ

โครงสรางภายนอกอาคาร จํานวน 3 อาคาร (มจธ.ราชบุรี) ตําบล

รางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ

2,490,000.00 2,489,823.90 e-bidding บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด	 2,420,000.00 บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากั 2,420,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000096 20 ธันวาคม 2565

14
จางเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 และชั้น 2 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยี แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

รายการ

4,440,000.00 4,412,045.44 วิธี e-bidding

บรษท กจการรวมคา บบ แอนด วาย จากด

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

บริษัท ชุมราษฏร วิศวกร จํากัด

หางหนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร

3,794,100

-

-
บริษัท กิจการรวมคา บีบี แอนด วาย 

3,794,100.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000107 20 ธันวาคม 2565

15
จางเหมาปรับปรุงรอยแตกราวและปองกันการรั่วซึมผนังและ

โครงสรางภายนอกอาคาร จํานวน 4 อาคาร แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ

5,800,000.00 5,799,247.40 e-bidding บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด	 5,734,875.75 บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากั 5,730,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000111 20 ธันวาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



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

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง

16
คอมพิวเตอรแมขาย (Server) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ
13,268,000.00 13,268,000.00 วิธี e-bidding บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส จํากัด 13,178,120.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน ซิสเต็มส

 จํากัด
13,178,120.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000114 20 ธันวาคม 2565

17
เครื่องวิเคราะห ทางเคมีไฟฟา (Potentiosta/Galvanostat) แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
1,610,800.00 160,778.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 1,610,000.00 บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 1,610,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000173 20 ธันวาคม 2565

18
ชุดปฏิบัติการเปาขึ้นรูปบรรจุภัณฑซองพลาสติก แขวงบางมด เขต

ทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,568,000.00 2,692,833.34 วิธี e-bidding

บริษัท เจริญทัศน จํากัด

บริษัท กูดเกียร จํากัด

บริษัท เคทีพี นําโชค จํากัด

2,524,130

-

-

บริษัท เจริญทัศน จํากัด 2,524,130.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000120 22 ธันวาคม 2565

19
ชุดปฏิบัติการเสริมศักยภาพและเทคนิคขั้นสูงเพื่อการถายภาพดิจิทัล

แบบมืออาชีพ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
3,498,700.00 3,498,700.00 วิธีคัดเลือก

หางหุนสวนจํากัด อักษรศีล

หางหุนสวนจํากัด สมบูรณการไฟฟา

3,498,700

3,616,200

หางหุนสวนจํากัด อักษรศีล

3,490,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000119 26 ธันวาคม 2565

20
ตูควบคุมอุณหภูมิและแสงสวาง แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ตุ
1,495,000.00 1,495,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด

บริษัท พี.เค.เทค-เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
1,452,380.00 บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 1,452,380.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000146 26 ธันวาคม 2565

21
เครื่องเอกซเรยฟลูออเรสเซนตแบบกระจายความยาวคลื่น 

(Wavelength-Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer)

 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

12,000,000.00 12,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 12,000,000.00 บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 12,000,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000204 26 ธันวาคม 2565

22
เครื่องวิเคราะหโครงสรางผลึกดวยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ 

(X-ray Diffractometer) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด

17,000,000.00 17,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 17,000,000.00 บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 17,000,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000205 26 ธันวาคม 2565

23
จางทําชุดจําลองการผลิตอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,584,000.00 2,584,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท สุมิพล คอรปอเรชั่น จํากัด

บริษัท โปรเน็ตเวิรค ซิสเต็มส จํากัด

บริษัท สยาม โทเมะ จํากัด

2,532,320

2,560,000

2,584,000

บริษัท สุมิพล คอรปอเรชั่น จํากัด 2,532,320.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000084 27 ธันวาคม 2565

24
ชุดคลังสินคาอัตโนมัติทํางานรวมกับหุนยนตเคลื่อนที่อัตโนมัติแบบ

รถยนตอัจฉริยะพรอมหุนยนตทํางานกับมนุษย แขวงบางมด เขตทุง

ครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

6,794,500.00 6,794,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด 6,794,500.00
บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส 

จํากัด
6,794,500.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000166 27 ธันวาคม 2565

25
จางเหมาปรับปรุงหองน้ํา อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
3,700,000.00 3,699,500.98 e-bidding

บริษัท เพอรเฟค อีควิปเมนท จํากัด

บริษัท เอสที ศรีราชา เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

1. 3,320,000.00	

2. -
บริษัท เพอรเฟค อีควิปเมนท จํากัด 3,320,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000095 28 ธันวาคม 2565

26
จางเหมาปรับปรุงหองน้ํา อาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 ป 

แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
8,700,000.00 8,699,728.46 e-bidding

บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด

บริษัท ไอ สแควร คอนสตรัคชั่น

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

หจก.เอกอนันต ซีวิล

8,349,978.03    

7,949,000.00         

7,619,359.93         

7,417,000.00        

หจก.เอกอนันต ซีวิล 7,417,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000104 28 ธันวาคม 2565

27
ชุดทดลองการสรางภาพแผนที่การเกษตรและการควบคุม 

Agricultural UAV ดวยระบบ High Precision แขวงบางมด เขตทุง

ครุกรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

5,400,000.00 5,389,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็ดดูพารท จํากัด 5,369,400.00 บริษัท เอ็ดดูพารท จํากัด 5,369,400.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000202 28 ธันวาคม 2565

28
จางเหมาปรับปรุงอาคารอุตสาหการ 4 เปนพื้นที่การเรียนรูสําหรับ

นักศึกษาแขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ
11,400,000.00 11,378,744.29 e-bidding

บริษัท นรเสฏฐ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด

บริษัท เพอรเฟค อีควิปเมนท จํากัด

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

บริษัท ชุมราษฎร วิศวกร จํากัด

10,178,087.00	

9,959,000.00	

9,893,562.01	

-

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 9,893,562.01 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000106 29 ธันวาคม 2565

29
จางเหมากอสรางระบบผลิตน้ําประปา ขนาด 50 ลบ.ม. ตําบลรางบัว

 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ
9,570,000.00 9,569,869.45 e-bidding

บริษัท สยามสตีลเวอรคส จํากัด

บริษัท บางกอกวอเตอรเทค จํากัด

9,089,650.00

9,000,000.00
บริษัท บางกอกวอเตอรเทค จํากัด 8,980,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000121 29 ธันวาคม 2565

30

จางเหมาปรบปรุงรอยแตกราวของโครงสรางผนง Texca Wall และ

พื้นดาดฟาดวยระบบโพลียูเรียไฮบริดและวัสดุประกอบ อาคาร

หอพักหลังที่ 2 ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1

 รายการ

6,630,000.00 6,629,956.97 คัดเลือก
บริษัท รีโทรฟท สตรัคเจอร สเปเชียลลิสต จํากัด

บริษัท ยูเอสเอส คอนสตรัคชั่น จํากัด

6,572,260.00

6,620,000.00
บริษัท รีโทรฟท สตรัคเจอร สเปเชียล  6,500,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000136 29 ธันวาคม 2565



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

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง

31
การเชาใชเครื่องคอมพิวเตอรแบบพกพา (Notebook) จํานวน 365 

เครื่อง
12,483,000.00 14,294,130.00 e-bidding

บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

12,107,050.00

12,456,982.80
บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด

12,107,050.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000149 29 ธันวาคม 2565

32
 ชุดปฏิบัติการยานยนตไฟฟาพรอมอุปกรณทดลอง แขวงบางมด 

เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
3,700,000.00 3,700,000.00 คัดเลือก

บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเมนท จํากัด

บริษัท ไทยฟา 2542 จํากัด

บริษัท เพคซา กรุป จํากัด

3,677,000

3,695,000

3,700,000

บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเมนท จํากัด 3,662,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000174 29 ธันวาคม 2565

33
จางเหมาปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3อาคารหอประชุม ตําบลรางบัว อําเภอ

จอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ
4,060,000.00 4,059,618.81 e-bidding

บจก เพอรเฟค อีควิปเมนท

 บจก ซี เอช แอนด โฟร

 บจก ชุมราษฎร วิศวกร

3,999,000.00

 3,650,000.00

 3,800,000.00
บจก ซี เอช แอนด โฟร 3,650,000.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ C66000181 29 ธันวาคม 2565

34
ชุดปฏิบัติการแขนกลอุตสาหกรรมอัตโนมัติแมนยําและประสิทธิภาพ

สูงสนับสนุนอุตสาหกรรม 4.0 แขวงบางมด เขตท งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

4,950,000.00 4,950,000.00 คัดเลือก บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอรคส จํากัด 4,880,000.00
บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอรคส 

จํากัด
4,880,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000189 29 ธันวาคม 2565

35
เครื่องวัดกระแสการไหล (Rheometer) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
5,300,000.00 5,300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอนตัน พาร (ประเทศไทย) จํากัด 5,300,000.00

บริษัท แอนตัน พาร (ประเทศไทย)

 จํากัด
5,300,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000216 29 ธันวาคม 2565

36
เครื่องจําลองและเรงสภาวะอากาศ เพื่อทดสอบอายุการเก็บรักษา

ผลิตภัณฑ (Weathering and Shelflife chamber) แขวงบางมด 

เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

3,230,000.00 3,230,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 3,220,000.00 บริษัท คัลเลอ โกลโบล จํากัด 3,220,000.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000217 29 ธันวาคม 2565

37
เครื่องสกัดสารดวยของเหลวไหลเหนือวิกฤต (Supercritical Fluid 

Extrator) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
3,103,000.00 3,100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เฮิรบ จํากัด 3,100,000.00 บริษัท เอ เฮิรบ จํากัด

3,100,000.00

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C65000223 29 ธันวาคม 2565

38
จางเหมาบริการติดตามความเคลื่อนไหวของ มจธ. 

บนสื่อโซเซียล จํานวน 12 เดือน
398,040.00 398,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 398,040.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 398,040.00 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ

C66000234 29 ธันวาคม 2565



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

1

ซื้อชุดตรวจและบงชี้ชนิด (แยกแยะ) เชื้อลิสทีเรีย 6 สปชี่ส 

(monocytogenes, grayi, innocua, ivanovii, seeligeri and 

welshimeri) จํานวน 5,550 ชุด 
3,606,200.00 1,984,111.65 เฉพาะเจาะจง

Toyo Seikan Group Holdings, 

Ltd. 
1,973,028.80

Toyo Seikan Group Holdings, 

Ltd. 

1,973,028.80

ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ P66000179 23 ธันวาคม 2565

2

ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส Taylor & Francis 

online Library ระยะเวลา 12 เดือน จํานวน 1 ชุด

1,600,000.00 1,516,241.12

(USD 42,126)

เฉพาะเจาะจง TAYLOR & FRANCIS ASIA 

PACIFIC

1,516,241.12 TAYLOR & FRANCIS ASIA 

PACIFIC

1516241.12

(USD 42,126)

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000222 23 ธันวาคม 2565

3
ซื้อสิทธิในการเขาใชงานในระบบฐานขอมูล Scival ระยะเวลา 1 ป 

จํานวน 1 ระบบ เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 

ธันวาคม 2566

2,255,000.00 2,029,156.61 เฉพาะเจาะจง Elsevier Singapore Pte Ltd 2,225,870.05 Elsevier Singapore Pte Ltd 2,225,870.05 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ P66000225 26 ธันวาคม 2565

4 จางเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศึกษา 2563

4,900,000.80 4,900,000.80 เฉพาะเจาะจง บจก.ปรินทร 4,900,000.80 บจก.ปรินทร 4,900,000.80 ถูกตองตามเงื่อนไขทุกประการ P66000175 29 ธันวาคม 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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