
ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที

1 จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาเครื่อง Scanning Electron 
Microscope (SEM) จํานวน 1 งาน

229,425.00 229,425.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรโม ฟชเชอร ไซเอนติฟค (ประเทศ
ไทย) จํากัด

229,425.00 บริษัท เทอรโม ฟชเชอร ไซเอนติฟค (ประเทศ
ไทย) จํากัด

229,425.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C66000071 3 ตุลาคม 2565

2 จางเหมาจัดทําสื่อแสดงขอมูลประกอบในพื้นที่สงเสริมการเรียนรูทาง
กายภาพนอกหองเรียน (Knowledge Spot) เรื่องการออกแบบที่
ยั่งยืน (Sustainable Building Design) จํานวน 1 งาน

428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จํากัด 428,000.00 บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จํากัด 428,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000273 27 มกราคม 2566

3 จางเหมาจัดทําสื่อแสดงขอมูลประกอบในพื้นที่สงเสริมการเรียนรูทาง
กายภาพนอกหองเรียน (Knowledge Spot) เรื่อง การสัญจรที่ยั่งยืน
ดวยยานยนตไฟฟา (Sustainable Mobility : EV) จํานวน 1 งาน

314,045.00 314,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จํากัด 314,045.00 บริษัท รักลูก เอ็ดดูเท็กซ จํากัด 314,045.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000262 27 มกราคม 2566

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนมกราคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของสัญญาในการซือหรือจาง



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

1 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศ และรถบัสโดยสารปรับอากาศสําหรับงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) จํานวน 1 งาน

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 P66000243 3 มกราคม 2566

2 จางเหมาซอมแซมแทนประทับงานพระราชทานปริญญาบัตร จํานวน 1 งาน 268,660.00 268,660.00 เฉพาะเจาะจง นายสุเมธ  สกุนตศรี 268,660.00 นายสุเมธ  สกุนตศรี 268,660.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000254 4 มกราคม 2566

3 จางเดินเมนไฟฟาสํารองสําหรับเครื่องสูบน้ําระบายน้ําระบบไฟฟา จํานวน 1 งาน 246,432.24 246,432.24 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เพาเสอรลายส จํากัด 246,432.24 บริษัท พี.เอส.เพาเสอรลายส จํากัด 246,432.24 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000248 5 มกราคม 2566

4 จางซอมลิฟตโดยสาร อาคารจอดรถ 14 ชั้น จํานวน 1 งาน 181,044.00 181,044.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 181,044.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 181,044.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000249 5 มกราคม 2566

5 จางซอมลิฟตยี่หอ KONE อาคารเรียนรวม 3 246,624.30 246,624.30 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 246,624.30 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 246,624.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000247 6 มกราคม 2566

6
โปรแกรม LabSolution_EL,S-LC, SAP สําหรับเครื่อง High Performance Liquid 
Chromatography จํานวน 1 ชุด

182,584.80 182,584.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 182,584.80 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 182,584.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000238 9 มกราคม 2566

7 จางซอมเครื่องปรับอากาศระบบ Chiller หอง Data center อาคารการเรียนรูพหุ
วิทยาการ

120,161.00 120,161.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 120,161.00 บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 120,161.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000272 24 มกราคม 2566

8

ซื้อสิทธิในการใชบริการแพลตฟอรม Slack จํานวน 1 รายการ 300,000.00
162,702.54 บาท 

4,725 USD
เฉพาะเจาะจง Slack Technologies, Inc

125,374.75 บาท 
3,741 USD

Slack Technologies, Inc
125,374.75 บาท 

3,741 USD
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000275 24 มกราคม 2566

9
ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกุมภาพันธ 2566  
จํานวน 1 รายการ

1,000,000.00
860,860 บาท 

25,000 USD
เฉพาะเจาะจง บริษัท Amazon web services, Inc

842,450 บาท 
25,000 USD

บริษัท Amazon web services, Inc
842,450 บาท 

25,000 USD
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P66000266 27 มกราคม 2566

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที

1

จางพัฒนาโปรแกรม จัดหาชิ้นสวนและอุปกรณสําหรับโครงการพัฒนา

ระบบเครื่องชวยฝกยิง สําหรับชุดชวยฝกรถถัง M60 A3 โรงเรียน
ทหารมา จํานวน 1 ระบบ 1,290,000.00 1,290,000.00 เฉพาะเจาะจง บจก. แมกซเวลล เทคโนโลยี 1,290,000.00 บจก. แมกซเวลล เทคโนโลยี 129,000,000.00 ถูกตองตามเงื่อไขทุกประการ C66000180 13 มกราคม 2566

2

จางติดตั้งเมนไฟฟาและหองควบคุมอุณหภูมิ จํานวน 1 งาน 1,965,590.00 1,965,590.00 คัดเลือก

บจก.พี.เอส.เพาเวอรลายส

บจก.กิจการรวมคา บีบี แอนด วาย

บจก. วีแอนดอี เอ็นจิเนียริ่ง

บจก.บาเนีย 1,936,7002,140,000 บจก.พี.เอส.เพาเวอรลายส 1,830,770.00 ถูกตองตามเงื่อไขทุกประการ C66000215 19 มกราคม 2566

3 จางซอมลิฟต ยี่หอ FUJI อาคารเรียนรวม 1 จํานวน 2 ชุด 1,819,000.00 1,819,000.00 เฉพาะเจาะจง

บริษัท ลัคกี้ อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด 1,819,000.00

บริษัท ลัคกี้ อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด 1,819,000.00 ถูกตองตามเงื่อไขทุกประการ C66000224 23 มกราคม 2566

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนมกราคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของสัญญาในการซือหรือจาง
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