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ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 ซ้ือชุดสตูดิโอแอนิเมชันและการถ่ายภาพ แขวงบาง

มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด
1,012,500.00    1,048,332.50     วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ห้องภาพเจริญกรุงคัลเลอร์แล็บ 1,004,550.00 บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จ ากัด 998,574.14        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 145/2561 3 มกราคม 2561

บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จ ากัด 998,574.14
2 ซ้ือชุดทดสอบและพัฒนาการเรียนรู้ ด้วยเทคโนโลยี

ทางปัญญา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

1,195,000.00    1,189,222.00     วิธีคัดเลือก บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 1,182,222.00 บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 1,182,222.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 146/2561 3 มกราคม 2561

บริษัท อีโคไลฟ์ เทคโนโลยี จ ากัด 1,428,450.00
3 จ้างส ารวจ,ทดสอบและตรวจสอบระบบไฮดรอลิค, 

ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ส าหรับการสร้าง
ป้ันจ่ัน จ านวน 1 งาน

500,000.00      500,000.00       เฉพาะเจาะจง คุณไพศาล  ต้ังสิน 480,000.00 คุณไพศาล  ต้ังสิน 480,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 128/2561 4 มกราคม 2561

4 ซ้ือครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 10 รายการ 1,200,000.00    1,106,470.33     e - bidding  บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จ ากัด 770,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟิตเนส โมทิเวช่ัน 652,680.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 139/2561 4 มกราคม 2561
เกรท กู้ดด้ี เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต 762,938.00
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟิตเนส โมทิเวช่ัน 652,680.00

5 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างไอน้ าสะอาด (Sample Cooler
 Pure Steam) จ านวน 2 เคร่ือง

400,000.00      325,451.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 322,177.00 บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 322,177.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 144/2561 4 มกราคม 2561

6 ซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 6 รายการ 340,000.00      339,639.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 337,071.40 บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 337,071.40        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 148/2561 4 มกราคม 2561
7 วัสดุการศึกษา  จ านวน 2 รายการ 470,000.00      468,125.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด 468,125.00             บริษัท ซายน์ไบร์ท จ ากัด 468,125.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 149/2561 4 มกราคม 2561
8 ชุดอุปกรณ์พ้ืนฐานในการสกัด จ านวน 2 ชุด 415,000.00      413,020.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น เค แลบอราทอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 354,170.00 บริษัท เอ็น เค แลบอราทอร่ี (ประเทศไทย) จ ากัด 354,170.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 155/2561 4 มกราคม 2561
9 เคร่ืองท าความเย็นระบบหมุนเวียน (Cooling Bath

 Circulator) จ านวน 2 เคร่ือง
210,000.00      209,720.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บอสส์ ไซแอนติฟิค แอสโซซิเอท 209,720.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บอสส์ ไซแอนติฟิค แอสโซซิเอท 207,580.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 156/2561 4 มกราคม 2561

10 เคร่ืองถ่ายภาพความร้อน จ านวน 2 เคร่ือง 200,000.00      117,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส จ ากัด 116630 บริษัท แอสราส จ ากัด 116,630.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 150/2561 5 มกราคม 2561

11 ซ้ือบอร์ดนิทรรศการ จ านวน 20 ชุด 200,000.00      117,700.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นูโวเทค จ ากัด 105,801.60 บริษัท นูโวเทค จ ากัด 105,801.60 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 151/2561 5 มกราคม 2561
12 จ้างส ารวจและรวบรวมข้อมูลปริมาณจราจรบน

โครงข่ายถนนท่ีส าคัญในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จ านวน 1 งาน

500,000.00      497,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จ ากัด 497,000.00 บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จ ากัด 490,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 160/2561 5 มกราคม 2561

13 จ้างส ารวจโครงสร้างพ้ืนฐานด้านจราจรและขนส่ง
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 งาน

500,000.00      500,000.00       เฉพาะเจาะจง นายสุชาติ ภัทรมุนีกุล 500,000.00 นายสุชาติ ภัทรมุนีกุล 490,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 161/2561 5 มกราคม 2561

14 จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารภาควิชาวิศวกรรม
เคมี

3,200,000.00    3,192,645.78     e - bidding บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด 2,820,000.00 บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด 2,820,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 157/2561 6 มกราคม 2561

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 3,124,832.00
บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 3,106,450.89
บริษัท โพรเซสเอ็นจิเนียร์แอนด์คอนซัลแทนท์ จ ากัด 3,146,091.47

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดย
สรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มกราคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดย
สรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มกราคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ฮอริซัน-ริม จ ากัด 3,112,951.92
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จ ากัด 2,345,000.00

15 ซ้ือตู้แช่เย็นสเตนเลส 4 ประตู จ านวน 2 เคร่ือง 130,000.00      130,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ส่งเสริม อินเตอร์คูล สเตนเลส จ ากัด 129,999.99 บริษัท ส่งเสริม อินเตอร์คูล สเตนเลส จ ากัด 129,999.99        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 154/2561 9 มกราคม 2561
16 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมติดต้ัง 240,000.00      240,000.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จ ากัด สาขาท่ี 1 239,680.00 บริษัท เอส พี คอม จ ากัด สาขาท่ี 1 239,680.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 162/2561 9 มกราคม 2561
17 ชุดปฎิบัติการสอนงานส ารวจ แขวงบางมด เขตทุ่ง

ครุ กรุงเทพมหานคร  จ านวน 1 ชุด
1,674,500.00    1,868,113.00     e - bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) 1,048,600.00  บริษัท นีโอจีโอ จ ากัด 1,669,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 164/2561 9 มกราคม 2561

บริษัท นีโอจีโอ จ ากัด 1,669,000.00
บริษัท คาราเวล แลนด์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,536,000.00

18 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมอาคารวิจัยและ
นวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ พร้อมระบบและ
อุปกรณ์ประกอบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ

19,800,000.00  19,354,817.85   e - bidding บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 16,753,470.14 บริษัท ปานฝัน จ ากัด 15,598,969.00    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 163/2561 12 มกราคม 2561

บริษัท ปานฝัน จ ากัด 15,598,969.00
บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตท จ ากัด 16,400,000.00
บริษัท 1555 บิซ จ ากัด 18,380,000.00
บริษัท ชัยวรรณ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 18,949,747.54
บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด 18,513,446.23
บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 15,590,000.00

19 ตัววัดกระแส 30 แอมป์ 50 เมกะเฮิร์ต ย่ีห้อ HIOKI 
รุ่น 3273-50 จ านวน 1 เส้น

150,000.00 149,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด 149,800.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด 149,800.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 158/2561 15 มกราคม 2561

20 เคร่ืองท าน้ าเย็นประสิทธิภาพสูงพร้อมติดต้ัง จ านวน
 1 ระบบ

18,851,158.00  18,522,413.33   e - bidding บริษัท อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 18,297,000.00 บริษัท อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 18,297,000.00    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 165/2561 15 มกราคม 2561

21 จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
สาขาการจัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ 
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ 
ประเทศไต้หวัน ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา
จ านวน 34 ท่าน ระหว่างวันท่ี 1-4 กุมภาพันธ์ 2561

499,812.35      499,812.35       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกรท เอ้าท์ดอร์ ทราเวล จ ากัด 499,717.20 บริษัท เกรท เอ้าท์ดอร์ ทราเวล จ ากัด 499,717.20        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 169/2561 18 มกราคม 2561

22 เคร่ืองก าเนิดแสงเลเซอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 129,000.00      128,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จ ากัด 118,406.20 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จ ากัด 117,746.20        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 131/2561 19 มกราคม 2561
บริษัท อาร์.เอส.ที.กรุ๊ป จ ากัด 123,264.00

23 เคร่ืองมือวัด OTDR จ านวน 1 เคร่ือง 268,000.00      267,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จ ากัด 245,030.00 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท์ จ ากัด 245,030.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 159/2561 19 มกราคม 2561
24 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า 

(UPS) จ านวน 1 ระบบ
14,000.00        13,910.00         เฉพาะเจาะจง บจ.ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี 13,910.00 บจ.ซินโดมอิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี 13,910.00          ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 174/2561 21 มกราคม 2561

25 จ้างเหมาสอบเทียบ (Calibration) พร้อมตรวจสอบ
ครุภัณฑ์ ณ โรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ

200,000.00      199,127.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูช่ันส์จ ากัด 192,600.00             บริษัท ไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูช่ันส์จ ากัด 192,600.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 166/2561 22 มกราคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดย
สรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มกราคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

26 จ้างปรับแต่ง MICROSOFT SHAREPOINT เพ่ือใช้
เป็นระบบบริหารจัดการห้องประชุม จ านวน 1 งาน

499,800.00      499,797.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ดีเฟนส์มี 499,797.00 บจ.ดีเฟนส์มี 499,797.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 170/2561 23 มกราคม 2561

27 ซ้ือเคร่ืองพาวเวอร์มิเตอร์ จ านวน 2 เคร่ือง 230,000.00      205,440.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส จ ากัด 205,440.00 บริษัท แอสราส จ ากัด 203,300.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 168/2561 25 มกราคม 2561

28 ซ้ือชุดหล่อแรงดันสูง (High Pressure Die Casting
 Machine) จ านวน 1 ชุด

7,500,000.00    7,500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 7,500,000.00          บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 7,500,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 178/2561 25 มกราคม 2561

29 ซ้ือโรงเรือนส าเร็จรูป จ านวน 1 หลัง 120,000.00      109,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ที.ซี. ซัพพลาย (1993) จ ากัด 109,000.00 บริษัท เอ.ที.ซี. ซัพพลาย (1993) จ ากัด 109,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 167/2561 26 มกราคม 2561
30 วัสดุส าหรับใช้ทดสอบความปราศจากเช้ือ จ านวน 3

 รายการ
695,000.00      693,103.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 693,103.20 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 690,150.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 173/2561 29 มกราคม 2561

31 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย อาคารเคเอกซ์ จ านวน 1 
ระบบ

320,000.00      313,092.74       เฉพาะเจาะจง บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 315,650.00 บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 315,650.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 179/2561 30 มกราคม 2561

32 ซ้ือเคร่ืองช่ังทศนิยม 4 ต าแหน่ง จ านวน 4 เคร่ือง 252,000.00      227,696.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด 227,696.00 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด 227,696.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 180/2561 30 มกราคม 2561
33 จ้างให้บริการรักษาความ ปลอดภัยภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
(อาคารเคเอกซ์)

10,100,000.00  9,160,374.20     e - bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย  ซี.เค.เอ.เซอร์วิส จ ากัด 2. 8,851,040.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย  ซี.เค.เอ.เซอร์วิส จ ากัด 8,851,040.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 171/2561 31 มกราคม 2561

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 9,202,520.70
34 จ้างให้บริการท าความสะอาด ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี(อาคารเคเอกซ์)
8,450,000.00    7,761,625.20     e - bidding บริษัท เบสท์ อินเวสดิเกช่ัน จ ากัด 7,272,000.00 บริษัท เบสท์ อินเวสดิเกช่ัน จ ากัด 7,272,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 172/2561 31 มกราคม 2561

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 9,202,520.70
35 เคร่ืองออกก าลังกายพร้อมติดต้ัง จ านวน 17 รายการ 1,997,000.00    1,997,000.00     e - bidding บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,350,000.00 บริษัท แกรนด์มาร์เก็ตต้ิง จ ากัด 1,350,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 177/2561 31 มกราคม 2561

บริษัท ฟิตเนส เอ็กซ์เซลเล้นซ์ จ ำกัด 1,861,800.00



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 เคร่ืองพิมพ์พล็อตเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 175,000.00              171,020.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ไอ ที โฟกัส จ ำกัด 172,000.00            บริษัท ไอ ที โฟกัส จ ำกัด 171,200.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/158 10 มกรำคม 2561
2 ซ้ือโปรแกรมจ ำลองสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำแบบ

ไดนำมิกส์ จ ำนวน 1 ชุด
260,000.00              257,891.40    เฉพำะเจำะจง บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
257,891.40            บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
257,891.40    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/159 10 มกรำคม 2561

3 จ้ำงปรับแต่ง Microsoft SharePoint เพ่ือใช้
เป็นระบบบริหำรจัดกำรห้องประชุม จ ำนวน 
1 งำน

499,800.00              499,797.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ดีเฟนส์มี จ ำกัด             499,797.00 บริษัท ดีเฟนส์มี จ ำกัด 499,797.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/41 12 มกรำคม 2561

4 ชุดกีฬำ จ ำนวน 2 รำยกำร 190,000.00              179,183.77    เฉพำะเจำะจง บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนช่ัน
แนล จ ำกัด

167,850.00            บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด

167,850.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/102 15 มกรำคม 2561

5  จ้ำงซ่อมเคร่ืองจักร Electric Dischange 
Wire Cut Machine (EDW) พร้อมอุปกรณ์ 
จ ำนวน 1 งำน

133,000.00              133,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จ ำกัด 132,455.30            บริษัท โซดิก (ประเทศไทย) จ ำกัด 132,455.30    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 58014/9607 16 มกรำคม 2561

6 ซ้ือจำนบันทึกข้อมูลชนิด SSD จ ำนวน 6 ลูก 360,000.00              359,520.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เมมโมร่ีทูเดย์ จ ำกัด 359,520.00            บริษัท เมมโมร่ีทูเดย์ จ ำกัด 359,520.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/297 16 มกรำคม 2561
7 ซ้ือชุดระบบดีเซลเจนเนอเรเตอร์ ขนำดไม่

น้อยกว่ำ 10 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 ชุด
295,000.00              295,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท เอส.อี.เอ. พำวเวอร์เจ็นท์ 

จ ำกัด
188,320.00            บริษัท เอส.อี.เอ. พำวเวอร์เจ็นท์ 

จ ำกัด
188,320.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/283 16 มกรำคม 2561

8 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Notebook MacBook
 Pro รุ่น 13 น้ิว จ ำนวน 1 เคร่ือง

110,000.00              101,300.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด(มหำชน) 101,300.00            บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด(มหำชน) 101,300.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/396 19 มกรำคม 2561

9 จ้ำงเหมำซ่อมแซมเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำดไม่
น้อยกว่ำ 400,000 BTU จ ำนวน 2 ชุด

118,000.00              118,000.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีที พลัส จ ำกัด 118,000.00            บริษัท ซีที พลัส จ ำกัด 118,000.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/419 19 มกรำคม 2561

10 จ้ำงเหมำปรับปรุงเคร่ืองกรองแบบไหลขวำง 
(Tangential Flow Filtration)

240,000.00              235,400.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท พอล คอร์ปอเรช่ัน ฟิล
เทรช่ัน แอนด์เซพ พะเรช่ันส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

235,400.00            บริษัท พอล คอร์ปอเรช่ัน ฟิล
เทรช่ัน แอนด์เซพพะเรช่ันส์ 
(ประเทศไทย) จ ำกัด

235,400.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/453 22 มกรำคม 2561

11 ซ้ือขวดส ำหรับเก็บตัวอย่ำงน้ ำ (TOC vial) 350,000.00              342,400.00    เฉพำะเจำะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด 342,400.00            บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด 342,400.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/577 25 มกรำคม 2561
12 จ้ำงเหมำซ่อมลิฟต์บริกำร จ ำนวน 1 รำยกำร 455,900.00              455,828.62    เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก เอ็นอีอี จ ำกัด 455,828.62            บริษัท บำงกอก เอ็นอีอี จ ำกัด 408,205.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/760 31 มกรำคม 2561

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มกราคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างให้บริการรถยนต์บัสปรับอากาศขนาดไม่น้อย

กว่า 8.50 เมตร มีท่ีน่ังไม่น้อยกว่า  27 ท่ีน่ัง จ านวน
 5 คัน และรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จ านวน 5 คัน 
พร้อมพนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี 

2,662,848.00            2,662,848.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 2,662,848.00          บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 2,662,848.00              ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 181/2561 1 กุมภาพันธ์ 2561

2 เคร่ืองจ่ายวัดสัญญาณไฟฟ้า (Source Meter) 
จ ำนวน 1 เคร่ือง

283,550.00              287,937.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 283,550.00            บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 283,550.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 182/2561 1 กุมภาพันธ์ 2561

3 เคร่ืองขยายสัญญาณล็อคอิน (Digital Lock-In 
Amplifier) จ านวน 1 ชุด

219,392.55              219,350.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 219,350.00            บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 219,350.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 183/2561 1 กุมภาพันธ์ 2561

4 เคร่ืองยูวี วิสซิเบิล-เนียร์อินฟราเรด สเปกโตร
โฟโตมิเตอร์ จ านวน 1 ชุด

271,600.00              271,600.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 2,700,000.00          บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ ากัด 2,700,000.00              ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 184/2561 2 กุมภาพันธ์ 2561

5 เคร่ืองวิเคราะห์หาค่าการแผ่รังสีความร้อน
(Emissivity) จ านวน 1 ชุด

1,540,000.00            1,540,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด 1,540,000.00          บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จ ากัด 1,500,000.00              ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 185/2561 5 กุมภาพันธ์ 2561

6 เคร่ืองป้อนแบบสกรู จ านวน 1 เคร่ือง 185,000.00              185,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมตัน (ประเทศไทย) จ ากัด 185,000.00            บริษัท โมตัน (ประเทศไทย) จ ากัด 185,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 124/2561 6 กุมภาพันธ์ 2561
7 ระบบผลิตน  าประปาขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. ต่อ

ช่ัวโมง พร้อมติดตั ง
1,416,000.00            1,074,800.00  วิธีคัดเลือก บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จ ากัด  845,300.00 บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จ ากัด 845,300.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 186/2561 6 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท ฟิวช่ัน เทค จ ากัด             928,888.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ
8 วัสดุระบบเครือข่าย จ านวน 10 รายการ 112,000.00              111,207.80    วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 315,650.00            บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 103,255.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 187/2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
9 ซื อชุดครุภัณฑ์ถังเลี ยงเซลล์พร้อมชุดควบคุมการ

ท างาน จ านวน 1 ชุด
2,588,972.00            2,580,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ(ประเทศไทย) จ ากัด 2,580,000.00          บริษัท เอพเพนดอร์ฟ(ประเทศไทย) จ ากัด 2,580,000.00              ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 188/2561 9 กุมภาพันธ์ 2561

10 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 รายการ 4,650,000.00            4,613,198.00  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด 4,600,000.00          บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด 4,600,000.00              ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 193/2561 9 กุมภาพันธ์ 2561
11 ตู้ดูดไอสารระเหยของสารเคมี (Hood) จ านวน 1 ชุด 350,000.00              319,500.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด 319,500.00            บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ากัด 319,500.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 210/2561 9 กุมภาพันธ์ 2561

12 จ้างเหมาปรับปรุงห้องสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์

290,000.00              289,997.79    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 289,000.00            บริษ้ท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 289,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 190/2561 10 กุมภาพันธ์ 2561

13 จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการ EATLAB 3,500,000.00            3,499,671.58  e-bidding บริษัท เบ็กแซมเพิล จ ากัด 3,235,841.31          บริษัท เบ็กแซมเพิล จ ากัด 3,235,841.31              ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 191/2561 12 กุมภาพันธ์ 2561
14 จ้างเหมาปรับปรุงระบบท่อส่งลมเย็นของเคร่ืองส่ง

ลมเย็น (AHU) ห้องสะอาด Unit 2
400,000.00              399,989.54    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จ ากัด 395,900.00            บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จ ากัด 395,900.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 209/2561 12 กุมภาพันธ์ 2561

15 เคร่ืองทดสอบแบตเตอร่ีแบบพกพา จ านวน 1 เคร่ือง 200,000.00              177,496.95    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จ ากัด 170,344.00            บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จ ากัด 170,344.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 176/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

16 ครุภัณฑ์การศึกษา 4 รายการ 2,150,000.00            2,150,000.00  วิธีคัดเลือก หจก.เอ็น.วาย.อาร์.
  2,100,000.00 หจก.เอ็น.วาย.อาร์. 2,100,000.00              ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 189/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท พี. ที. เอส. เอส. จ ากัด           2,133,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ
17 จ้างส ารวจและเขียนแบบระบบไฟฟ้าแรงดันสูง และ

 ระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง ช่วงซอยลาดพร้าว 23-73
 จ านวน 1 งาน

190,000.00              190,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายสถาปัตย์ ม่ิงขวัญยืน 190,000.00            นายสถาปัตย์ ม่ิงขวัญยืน 180,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 194/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

18 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 
และระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง ช่วงถนนเทพารักษ์ 
ซอยคู่ จ านวน 1 งาน

190,000.00              190,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายปริวัติ เมืองวงษ์ 180,000.00            นายปริวัติ เมืองวงษ์ 180,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 195/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

19 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ า 
ช่วงถนนเทพารักษ์ ซอยค่ี จ านวน 1 งาน

190,000.00              190,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายราชสกุล ศรีสมาน 190,000.00            นายราชสกุล ศรีสมาน 180,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 196/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
20 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 

และระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง ช่วงซอยลาดพร้าว
75-119 จ านวน 1 งาน

190,000.00              190,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายชนาธิป พวงสุวรรณ 190,000.00            นายชนาธิป พวงสุวรรณ 180,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 197/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

21 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 
และระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง ช่วงซอยลาดพร้าว
28-84 จ านวน 1 งาน

190,000.00              190,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชดล อารมณ์ 190,000.00            นายชัชดล อารมณ์ 180,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 198/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

22 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ า 
ช่วงซอยลาดพร้าว75-119 จ านวน 1 งาน

190,000.00              190,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวัฒน์ วิศาลวิทย์ 190,000.00            นายธนวัฒน์ วิศาลวิทย์ 180,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 199/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

23 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 
และระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง ช่วงถนนเทพารักษ์ 
ซอยค่ี จ านวน 1 งาน

190,000.00              190,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวสุภาพร ศักด์ิสมบูรณ์ 180,000.00            นางสาวสุภาพร ศักด์ิสมบูรณ์ 180,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 200/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

24 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ า 
ช่วงซอยลาดพร้าว23-75 เขียนแบบSingle-line 
diagram ช่วงแยกรัชดา-ประดิษฐ์มนูธรรม และ
เขียนแบบ Street Lighting ช่วงถนนลาดพร้าว-ศรี
นครินทร์ จ านวน 1 งาน

380,000.00              380,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายกฤษณพงษ์ ห่อทอง 380,000.00            นายกฤษณพงษ์ ห่อทอง 378,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 201/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

25 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 
และระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง ช่วงซอยลาดพร้าว
88-130/1 จ านวน 1 งาน

190,000.00              190,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายณัฐวัตร คร้ามสมบุญ 190,000.00            นายณัฐวัตร คร้ามสมบุญ 180,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 202/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

26 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันสูง 
และระบบไฟฟ้าแรงดันกลาง ช่วงซอยลาดพร้าว
132-ถนนศรีนครินทร์ จ านวน 1 งาน

140,000.00              140,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายวรธน ชีวกมล 140,000.00            นายวรธน ชีวกมล 135,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 203/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

27 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ า 
ช่วงถนนเทพารักษ์ ซอยคู่ และเขียนแบบ Single 
line and Schematic ของลูกค้าแรงดันกลาง 
จ านวน 1 งาน

320,000.00              320,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นางสาวจุฑามาศ แสงธรรมรัตน์ 320,000.00            นางสาวจุฑามาศ แสงธรรมรัตน์ 318,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 204/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

28 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ า 
ช่วงซอยลาดพร้าว28-84 และเขียนแบบ Single 
lime diagram ช่วงแยกประดิษฐ์มนูธรรม-แยกล า
สาลี จ านวน 1 งาน

320,000.00              320,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายนพดล อยู่ย่ิง 320,000.00            นายนพดล อยู่ย่ิง 318,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 205/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

29 จ้างส ารวจและเขียนแบบ ระบบไฟฟ้าแรงดันต่ า 
ช่วงซอยลาดพร้าว 88-130/1 และเขียนแบบ 
Single line diagram ช่วงถนนเทพารักษ์-คลอง
ส าโรง และเขียนแบบStreet Lighting ช่วงถนน
เทพารักษ์ จ านวน 1 งาน

350,000.00              350,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง นายธนวิท พูลเพ่ิม 350,000.00            นายธนวิท พูลเพ่ิม 348,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 206/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

30 จ้างเหมาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตรด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ Lean Startup

1,500,000.00            1,500,000.00  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรวัฒน์  พรหมโยธิน 1,500,000.00          นายสุรวัฒน์  พรหมโยธิน 1,500,000.00              ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 207/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

31 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั ง 
จ านวน 2 ระบบ

1,121,360.00            1,064,771.37  e-bidding บริษัท เท็น อินทีเกรดเต็ด ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จ ากัด 909,500.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน 530,980.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 211/2561 13 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท อนัญญา โซลูช่ัน จ ากัด 774,680.00            ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ
บริษัท เบสท์โซลูช่ัน บิสสิเนส จ ากัด 538,103.00            ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด 748,000.00            ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ
บริษัท วันดีเลิศกิจ จ ากัด 728,600.00            ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
บริษัท ศุฐิศา จ ากัด 623,327.00            ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์เน็ต จ ากัด 558,822.00            ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บ้านคอม โซลูช่ัน 530,980.00            ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ

32 เคร่ืองเก็บอนุภาคฝุ่นในอากาศ (Air Particle 
Counter) ขนาด 100 ลิตรต่อนาที 

1,200,000.00            1,059,300.00  e-bidding บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูช่ันส์จ ากัด 909,500.00            บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูช่ันส์จ ากัด 909,500.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 192/2561 14 กุมภาพันธ์ 2561

33 จ้างท าป้ายพร้อมติดตั งภายในอาคารส านักงาน
อธิการบดี จ านวน  5 รายการ

255,000.00              238,253.75    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  ดีทูยูสยาม  จ ากัด 242,470.03            บริษัท  ดีทูยูสยาม  จ ากัด 242,470.03                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 218/2561 14 กุมภาพันธ์ 2561

34 เคร่ืองไฟเบอร์เลเซอร์ขนาด 100 วัตต์ 1,000,000.00            984,400.00    วิธีคัดเลือก บริษัทโฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จ ากัด 984,400.00            บริษัทโฟโทนิคศ์ ไซเอ็นซ์ จ ากัด 979,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 216/2561 15 กุมภาพันธ์ 2561
บริษัท เจ.เจ.วิช่ัน จ ากัด 1,000,000.00          ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ

35 ชุดหัวตรวจสอบด้วยกระแสไหลวนบนพื นผิว 
(Surface Probes) จ านวน 1 ชุด

240,000.00              238,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จ ากัด 238,000.00            บริษัท ซี.วี.เอ็ม.กรุ๊ป จ ากัด 238,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 217/2561 15 กุมภาพันธ์ 2561

36 กล้องถ่ายภาพความร้อน จ านวน  1 ชุด 190,000.00              179,829.11    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 179,829.12            บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ากัด 179,829.12                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 153/2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
37 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า จ านวน 2 ตัว 250,000.00              234,330.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 234,330.00            บจ.เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 234,330.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 214/2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
38 ชุดลิขสิทธ์ิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด 127,000.00              126,795.00    วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จ ากัด 126,795.00            บริษัท ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) จ ากัด 126,795.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 215/2561 16 กุมภาพันธ์ 2561
39 ซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 เคร่ือง 360,000.00              370,862.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอส พริ นติ ง แอนด์ คอมพิวเตอร์  บิซิเนส  จ ากัด  358,236.00            บริษัท เอ็มเอส พริ นติ ง แอนด์ คอมพิวเตอร์  บิซิเนส  จ ากัด  358,236.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 208/2561 19 กุมภาพันธ์ 2561
40 เหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขา

การจัดการอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับ
อาจารย์และนักศึกษา จ านวน 18 ท่าน ระหว่าง
วันท่ี 15-19 มีนาคม 2561 จ านวน 1 งาน

458,832.50              458,832.50    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด 416,480.00            บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จ ากัด 416,480.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 213/2561 20 กุมภาพันธ์ 2561

41 เคร่ืองรับโทรทัศน์  จ านวน 4 เคร่ือง 160,000.00              159,430.00    วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 159,430.00             บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 159,430.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 220/2561 20 กุมภาพันธ์ 2561
42 ระบบกล้องวงจรปิดจ านวน 2 ระบบ 400,000.00              386,300.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีเอ็นยู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 386,783.60            บริษัท วีเอ็นยู คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 386,783.60                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 219/2561 22 กุมภาพันธ์ 2561
43 ซื ออุปกรณ์เครือข่ายส าหรับจัดการอุปกรณ์เช่ือมต่อ

ระบบส่ือสารโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ต จ านวน 1 
ระบบ

307,400.00              307,375.33    วิธีเฉพาะเจาะจง บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 299,600.00            บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 299,600.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 221/2561 22 กุมภาพันธ์ 2561

44 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 4 เคร่ือง 125,000.00              118,984.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 118,984.00            บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 118,984.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 223/2561 23 กุมภาพันธ์ 2561
45 ซื อเคร่ืองหมุนเหว่ียงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิได้ 

(Refrigerated Microcentrifuge)
280,000.00              280,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 280,000.00            บริษัท กิตติสิทธ์ิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 280,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 224/2561 23 กุมภาพันธ์ 2561

46 จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมบัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา จ านวน
 11 ท่านระหว่างวันท่ี 14 - 17 มีนาคม 2561 
จ านวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

222,253.00              222,253.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แพน แอร์ ทราเวล เซอร์วิส จ ากัด 186,040.00            บริษัท แพน แอร์ ทราเวล เซอร์วิส จ ากัด 186,040.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 225/2561 23 กุมภาพันธ์ 2561

47 จ้างออกแบบพร้อมติดตั งระบบลดอุณหภูมิน  าท่ีใช้
ผลิตน  าแข็งซอง จ านวน 1 งาน

300,000.00              296,925.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร์ รีฟริค จ ากัด 296,925.00            บริษัท สตาร์ รีฟริค จ ากัด 296,925.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 227/2561 24 กุมภาพันธ์ 2561

48 อุปกรณ์เปิดปิดอัตโนมัติระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายใน 230,000.00              325,263.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เน๊กซ์ อินโนเทค จ ากัด 230,000.00            บริษัท เน๊กซ์ อินโนเทค จ ากัด 230,000.00                ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 222/2561 27 กุมภาพันธ์ 2561

บริษัท โปรเฟสช่ันแนล บิสซิเนส ไลน์ จ ากัด 368,508.00            



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 3 รำยกำร 349,300.00      349,300.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท กำญจนชำติ จ ำกัด 349,300.00            บริษัท กำญจนชำติ จ ำกัด 349,300.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/793 2 กุมภำพันธ์ 2561

2
ชุดเคร่ืองนอนประจ ำหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ 
จ ำนวน 4 รำยกำร

250,000.00 249,472.64 เฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธิติพงศ์อินเตอร์
กรุ๊ป

249,472.64 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ธิติพงศ์อินเตอร์กรุ๊ป 249,472.64
เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข

 ศธ 5801/836 6 กุมภำพันธ์ 2561

3

จ้างติดต้ังบูธ ซิสเต็ม ส าหรับงาน KMUTT Job Fair

 2018 320,000.00      311,883.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาวารีมาศ จ ากัด 311,883.60            บริษัท มหาวารีมาศ จ ากัด 311,883.60     

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/2003 9 กุมภาพันธ์ 2561

4 ซ้ือเคร่ืองดับเพลิงชนิดพิเศษ ขนำด 50 ปอนด์ 
จ ำนวน 1 ถัง 150,000.00 144,450.00 เฉพำะเจำะจง

บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ 
เซอร์วิส จ ำกัด 119,840.00 บริษัท ภิรมย์ทรัพย์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด119,840.00

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข

ศธ 5801/1346 21 กุมภำพันธ์ 2561

5

ซ้ือแหล่งจ่ายกระแสไฟตรงแบบโปรแกรมได้ จ านวน

 20 เคร่ือง 498,620.00      498,620.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด 496,480.00            บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ ากัด 496,480.00     

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/1332 21 กุมภาพันธ์ 2561

6

ซ้ือเคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ จ านวน

 4 เคร่ือง 180,000.00      175,052.00     เฉพาะเจาะจง
บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด

171,200.00            
บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด

171,200.00     

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/1328 21 กุมภาพันธ์ 2561

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
 วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1

จ้างเหมาบริการทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการ
จัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ
นวัตกรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้ ส าหรับอาจารย์และ
นักศึกษา 11 ท่าน ระหว่างวันท่ี 8-12 มีนาคม 2561 
จ านวน 1 งาน

305,726.00                      305,726.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท แพน แอร์ ทราเวล เซอร์วิส จ ากัด 322,910 บริษัท แพน แอร์ ทราเวล เซอร์วิส จ ากัด 293,788.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

229/2561 2 มีนาคม 2561

2 จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก 68,500.00                       67,185.71                  เฉพาะเจาะจง บริษัท มี เอ็นจิเนียร่ิง อิเล็ดทริค จ ากัด 67,185.71 บริษัท มี เอ็นจิเนียร่ิง อิเล็ดทริค จ ากัด 67,185.71          ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

232/2561 7 มีนาคม 2561

3 ซ้ือหลอดประหยัดพลังงานพร้อมติดต้ัง 7,071,360.00                   7,006,690.00              e-Bidding บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 6,990,000 บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จ ากัด 6,990,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

230/2561 8 มีนาคม 2561

บริษัท ทริปเป้ิล อี เทรดด้ิง จ ากัด 4,949,063
บริษัท แอลอีดี ไล้ท์ต้ิง จ ากัด 7,092,920
บริษัท เวิลด์เทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 6,986,950
บริษัท ตาดีเทคโนโลยี (998) จ ากัด 4,714,260

4 จ้างซ่อมเคร่ืองเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ 120,910.00                      120,910.00                เฉพาะเจาะจง บรูเกอร์ ไบโอสปิน 120,910 บรูเกอร์ ไบโอสปิน 120,910.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

231/2561 8 มีนาคม 2561

5 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 10 เคร่ือง 330,000.00                      297,460.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 297,460 บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 297,460.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

234/2561 8 มีนาคม 2561

6 ซ้ืออุปกรณ์ระบบเครือข่าย โรงงานต้นแบบผลิตยาชีว
วัตถุแห่งชาติและส านักคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ระบบ

223,000.00                      222,203.34                เฉพาะเจาะจง บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 210,225 บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 210,225.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

226/2561 9 มีนาคม 2561

7 ซ้ือชุดการเก็บข้อมูลอัตโนมัติ (EATLAB Mobile Unit) 1,842,565.36                   1,842,565.36              วิธีคัดเลือก บริษัท ฮอริซอน เอ็นเนอร์ย่ี ครีเอช่ัน จ ากัด 1,842,565.36 บริษัท ฮอริซอน เอ็นเนอร์ย่ี ครีเอช่ัน จ ากัด 1,842,565.36      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

241/2561 9 มีนาคม 2561

8 งานจัดซ้ือติดต้ังถังดับเพลิง อาคารเคเอกซ์(เพ่ิมเติม) 
จ านวน 74 ถัง

450,000.00                      422,489.50                เฉพาะเจาะจง บริษัท นิปปอน เคมิคอล  จ ากัด 422,489.50 บริษัท นิปปอน เคมิคอล  จ ากัด 422,489.50        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

228/2561 12 มีนาคม 2561

9 กระดานไวท์บอร์ด 6 แผ่น 490,000.00                      239,677.86                เฉพาะเจาะจง หจก.วิคตอร่ี เวิลด์ วิคกรุ๊ป 239,677.86 หจก.วิคตอร่ี เวิลด์ วิคกรุ๊ป 239,677.86        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

235/2561 12 มีนาคม 2561

10 โปรเจคเตอร์มัลติมีเดีย ความสว่างสูง 1 ตัว 185,500.00                      195,000.00                เฉพาะเจาะจง หจก.เสกสรร เอ็นจิเนียร่ิง 185,500 หจก.เสกสรร เอ็นจิเนียร่ิง 185,500.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

236/2561 12 มีนาคม 2561

11  จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิจัยทางเคมีและ
ห้องปฏิบัติการวิจัยทางชีววิทยา

408,300.00                      407,723.52                เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมม์ 072 จ ากัด 349,696.70 บริษัท ซิมม์ 072 จ ากัด 349,696.70        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

240/2561 12 มีนาคม 2561

บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 401,369.97
12 จ้างเหมาบริการจัดงานพิธีประกาศรางวัลและมอบตรา

สัญลักษณ์อาคารประหยัดพลังงานของการไฟฟ้านคร
หลวงปีท่ี 5

1,500,000.00                   1,500,000.00              วิธีคัดเลือก บริษัท อินเฮาส์ 65 จ ากัด 1,496,701.02 บริษัท อินเฮาส์ 65 จ ากัด 1,496,701.02      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

245/2561 13 มีนาคม 2561

13 ซ้ือชุดเคร่ืองวิเคราะห์ความบริสุทธ์ิและความเข้มข้น
ของสารพันธุกรรม จ านวน 1 ชุด

300,000.00                      285,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 285,000 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 285,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

233/2561 14 มีนาคม 2561

14 ซ้ือเคร่ืองอบฆ่าเช้ือความร้อนสูงด้วยไอน้ า จ านวน 1 
เคร่ือง

270,000.00                      269,640.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 269,640 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 269,640.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

237/2561 14 มีนาคม 2561

15 ป๊ัมดูด-จ่ายสารละลายแบบรีดท่อ จ านวน 1 ชุด 220,000.00                      218,280.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 218,280 บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 218,280.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

238/2561 14 มีนาคม 2561

16 ซ้ือตู้บ่ม BOD (Incubator) อุณหภูมิ 20 องศา จ านวน 
1 เคร่ือง ย่ีห้อ VISION รุ่น VS-3250Bi

133,750.00                      133,750.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด 128,400 บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด 128,400.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

242/2561 14 มีนาคม 2561

17 จ้างเหมาตกแต่ภายในช้ันใต้ดิน อาคารเคเอกซ์ 14,000,000.00                 13,045,074.35            วิธีคัดเลือก บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 13,779,099.98 บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 13,000,000.00    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

244/2561 14 มีนาคม 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
บริษัท ครี-ฟูล จ ากัด 14,568,526.31
บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จ ากัด 15,263,011.13

18 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  3  รายการ 101,000.00                      100,974.00                เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็กซ์เท็น 97,637.50 บจ.เอ็กซ์เท็น 97,637.50          ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

239/2561 16 มีนาคม 2561

19 เคร่ืองกัด (Milling) 
จ านวน 1 เคร่ือง

321,000.00                      321,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท คิง-โปร แมชชีนเนอร่ี แอนด์อีควิปเม้นท์ 
จ ากัด

321,000 บริษัท คิง-โปร แมชชีนเนอร่ี แอนด์อีควิปเม้นท์ 
จ ากัด

321,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

243/2561 20 มีนาคม 2561

20 จ้างปรึกษาควบคุมงานตกแต่งภายในช้ันใต้ดิน อาคารเค
เอกซ์

910,000.00                      847,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลโพคเจคแอดมินิเตรช่ัน จ ากัด 847,900 บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนลโพคเจคแอดมินิเตรช่ัน จ ากัด 845,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

252/2561 20 มีนาคม 2561

21 เคร่ืองวัดคุณภาพน้ าหลายตัวแปร 1,037,530.00                   1,037,530.00              e-Bidding บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด 1,037,530 บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด 1,037,530.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

246/2561 21 มีนาคม 2561

22 กล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา (Microscope) จ านวน 7 ตัว 330,000.00                      330,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ ากัด 330,000 บริษัท สเปซเมด จ ากัด 330,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

253/2561 26 มีนาคม 2561

บริษัท เอสพีแอล กรุ๊ป จ ากัด 342,400
บริษัท อัลติแมค คอมเมอร์เชียล จ ากัด 360,000

23 ซ้ือเคร่ืองสแกนเนอร์   จ านวน 20 เคร่ือง 499,000.00                      498,620.00                เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็กซ์เท็น 488,990 บจ.เอ็กซ์เท็น 488,990.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

247/2561 27 มีนาคม 2561

24 ซ้ืออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย อาคารเคเอกซ์ 
จ านวน 10 ชุด

448,000.00                      447,616.67                เฉพาะเจาะจง บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 440,840 บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 440,840.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

248/2561 27 มีนาคม 2561

25 อนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมด้วยส่ือ
และคู่มือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Autodesk 
Revit จ านวน 2 ชุด

170,000.00                      137,748.67                เฉพาะเจาะจง บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จ ากัด 128,400 บริษัท วี อาร์ ดิจิตอล จ ากัด 128,400.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

249/2561 27 มีนาคม 2561

บริษัท เท็ค เดต้า แอดวานซ์ โซลูช่ันส์ 141,240
26 จ้างประชาสัมพันธ์โครงการผ่านรายการเช้าชวนคุยทาง

สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี
200,000.00                      181,900.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 181,900 บริษัท อสมท จ ากัด (มหาชน) 181,900.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
257/2561 27 มีนาคม 2561

27 จ้างเหมาร้ือถอนและเคล่ือนย้ายถังปฏิกรณ์และอุปกรณ์
ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จ านวน 1 งาน

500,000.00                      487,492.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 487,492 บริษัท เอพีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง  จ ากัด 487,492.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

254/2561 28 มีนาคม 2561

28 ซ้ือเคร่ืองทดสอบความแข็งแบบไมโครวิคเกอร์ จ านวน ๑ 400,000.00                      400,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด 400,000 บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด 400,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

251/2561 29 มีนาคม 2561

29 ซ้ือกล้องวงจรปิด (CCTV) 3,730,000.00                   3,618,159.67              e - bidding บริษัทไดเมนช่ัน ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 3,622,688.12 บริษัทไดเมนช่ัน ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 3,550,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

255/2561 29 มีนาคม 2561

บริษัท เดอะแพรคทิเคิลโซลูช่ัน จ ากัด 3,700,00
หจก.สยามชัยรุ่งเรืองกิจ 2,797,500.00

30 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็นประสิทธิภาพสูง ชนิด INVERTER 
และระบบควบคุมขนาดไม่ต่ ากว่า 100 ตันความเย็น 
พร้อมติดต้ัง อาคารหอสมุด จ านวน 5 เคร่ือง

13,300,000.00                 13,232,300.00            e - bidding บริษัท พรีมาเมค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 12,412,000 บริษัท เอส. เอส. อัลลายแอนซ์ จ ากัด 12,499,740.00    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

259/2561 29 มีนาคม 2561

บริษัท เอส.เอส.อัลลายแอนซ์ จ ากัด 12,499,740
บริษัท แอนชอริก (ประเทศไทย) จ ากัด 12,870,000

31 ซ้ือตู้ปลอดเช้ือแบบเป่าลม (Biological safety 
cabinet, BSC) class II type A จ านวน 1 เคร่ือง

400,000.00                      392,690.00                เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไอโครเทค จ ากัด 367,000 บริษัท ไอโครเทค จ ากัด 367,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

262/2561 29 มีนาคม 2561

32 ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ 
Meter) จ านวน 2 ชุด

214,000.00                      214,000.00                เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.เอ็น.ไอ.ซี. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 214,000 บริษัท ยู.เอ็น.ไอ.ซี. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 214,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

250/2561 30 มีนาคม 2561

33 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศประสิทธิภาพสูงพร้อมติดต้ัง 
จ านวน 7 รายการ

15,187,700.00                 14,900,000.00            e - bidding บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด 12,858,580 บริษัท อมฤต เอซี ซิสเต็ม จ ากัด 12,840,000.00    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 
และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

267/2561 30 มีนาคม 2561

บริษัท ปานฝัน จ ากัด 13,985,969



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงในการ
ซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
บริษัท จี-พาวเวอร์ เซอร์วิส จ ากัด 14,180,000
บริษัท อมฤต เอซี ซิสเต็ม จ ากัด 12,840,000



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 ซ้ือเส้ือโปโล จ ำนวน 450 ตัว 157,500.00               156,825.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป 

จ ำกัด

152,000.00             บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป 

จ ำกัด

152,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/1690 5 มีนำคม 2561

2 ซ้ือเคร่ืองสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 130,000.00               130,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทย

แลนด์) จ ำกัด

130,000.00             บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง(ไทย

แลนด์) จ ำกัด

130,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/1712 6 มีนำคม 2561

3 ซ้ือตู้อบลมร้อน (HOT AIR OVEN) จ ำนวน ๑ 

เคร่ือง

130,000.00               121,445.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จ ำกัด 120,000.00             บริษัท เค.เค.ไซเอ็นทีฟิค จ ำกัด 120,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/1885 12 มีนำคม 2561

4 ซ้ือป๊ัมดูดจ่ำยของเหลวแบบรีดท่อ จ ำนวน 1 ชุด 107,000.00               145,056.33     เฉพำะเจำะจง บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

107,000.00             บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ำกัด

107,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข   ศธ 5801/2507 14 มีนำคม 2561

5 ชุดเคร่ืองเสียง จ ำนวน 4 ชุด 200,000.00               199,876.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีนอนเทค จ ำกัด 199,876.00             บริษัท ซีนอนเทค จ ำกัด 199,876.00     เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/2079 16 มีนำคม 2561

6 จ้ำงศึกษำออกแบบระบบประมวลผลและจัดท ำ

แผนท่ีจำกภัยน้ ำท่วมแบบอัตโนมัติ จ ำนวน 1 งำน

200,000.00               200,000.00     เฉพำะเจำะจง คุณประสงค์ ปทีปเพ่ิมพงศ์ 200,000.00             นำยประสงค์ ปทีปเพ่ิมพงศ์ 200,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/2204 21 มีนำคม 2561

7 ซ้ือเคร่ืองรับโทรทัศน์ จ ำนวน 1 เคร่ือง 185,000.00               181,900.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอวี-ซำยน์เทค จ ำกัด 178,690.00             บจ.เอวี-ซำยน์เทค 178,690.00     เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ5801/2281 26 มีนำคม 2561

8 ซ้ือเคร่ืองฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพิวเตอร์  

จ ำนวน  6  เคร่ือง

360,000.00               321,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอวี-ซำยน์เทค จ ำกัด 285,690.00             บจ.เอวี-ซำยน์เทค 285,690.00     เป็นผู้เสนอรำคำถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ5801/2486 29 มีนำคม 2561

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน เมษายน 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้า 

(UPS) จ านวน 1 ระบบ
60,000.00 55,613.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบช ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 55,613.25 บริษัท เบช ดีไซน์ เอ็นจิ

เนียร่ิง จ ากัด
55,613.25 ถูกต้องตามเง่ือนไข 266/2561 2 เมษายน 2561

2 จ้างเหมาปรับปรุงส านักงานอธิการบดี ช้ัน 2 และ 
ช้ัน 5

19,900,000.00 19,426,535.40 e - bidding บริษัท ปานฝัน จ ากัด 16,450,000.00 บริษัท ปานฝัน จ ากัด 16,450,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 258/2561 3 เมษายน 2561

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 16,513,205.23
บริษัท วอล์คเกอร์ เอสเตทจ จ ากัด 16,700,648.55
บริษัท เอ.เอ็น.ดี.เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 18,550,000.00
บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 19,416,461.47
บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จ ากัด 20,699,450.41

3 จ้างเหมาร้ือถอนและเคล่ือนย้ายถังปฏิกรณ์และ
อุปกรณ์ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ จ านวน 1 งาน

500,000.00 499,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 487,492.00 บริษัท เอพีซีซี เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

487,492.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 254/2561 4 เมษายน 2561

4 จ้างท าเคร่ืองทดสอบ Fire test จ านวน 1 ชุด 3,660,000.00 3,400,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเฟอร์เนส 
เอ็นจิเนียร่ิง

3,400,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยเฟอร์
เนส เอ็นจิเนียร่ิง

3,390,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 256/2561 4 เมษายน 2561

5 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 370,000.00 367,170.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 366,582.00 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส 
จ ากัด

366,582.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 260/2561 4 เมษายน 2561

6 ปรับปรุงห้องพักนักศึกษา MI207 Code 410 
ภาควิชาจุลชีววิทยา จ านวน 1 งาน

70,500.00 70,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 70,000.00 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ 
จ ากัด

70,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 261/2561 4 เมษายน 2561

7 เคร่ืองวัดอนุภาคในของเหลว (Liquid Particle 
Counter) จ านวน 1 ชุด

1,900,000.00 1,893,739.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอริชเพอร์ฟอร์ม้านซ์ จ ากัด 1,893,739.50 บริษัท ไอริชเพอร์ฟอร์ม้านซ์ 
จ ากัด

1,840,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 265/2561 5 เมษายน 2561

8 จ้างลงข้อความประชาสัมพันธ์โครงการผ่านส่ือ
หนังสือพิมพ์ โพสต์ ทูเดย์ โครงการส่งเสริมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

380,000.00 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด 
(มหาชน)

374,500.00  บริษัท บางกอก โพสต์ จ ากัด
 (มหาชน)

374,500.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 272/2561 5 เมษายน 2561

9 เคร่ืองวัดการดูดกลืนแสงขนาดเล็ก (Nanophoto 
Meter) จ านวน 1 เคร่ือง

500,000.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 497,550.00 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค 
จ ากัด

497,550.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 268/2561 9 เมษายน 2561

10 จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมเมคคา
ทรอนิกส์

1,550,000.00 1,549,448.67 e - bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 1,346,646.10 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พล
เฟอร์นิเจอร์

1,346,646.10  ถูกต้องตามเง่ือนไข 269/2561 9 เมษายน 2561

11 เคร่ืองควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า
 ๓๐kW จ านวน ๒ ชุด

500,000.00 488,776.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียร่ิง แมน
เนจเม้นท์ จ ากัด

478,932.00 บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียร่ิง 
แมนเนจเม้นท์ จ ากัด

478,932.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 270/2561 9 เมษายน 2561

บริษัท อีคอน พลัส จ ากัด 498,620.00
12 โต๊ะปฏิบัติการกลางพร้อมช้ันวางของและซิงค์น้ าล้าง

อุปกรณ์
400,000.00 315,115.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด 300,000.00 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ

 จ ากัด
300,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 263/2561 10 เมษายน 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนเมษายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนเมษายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

13 ตู้ดูดควัน (Hood) จ านวน 1 เคร่ือง 400,000.00 399,966.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด 372,000.00 บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ
 จ ากัด

372,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 264/2561 10 เมษายน 2561

14 คอมพิวเตอร์แม่ข่ายประสิทธิภาพสูง 2,000,000.00 1,995,000.00 e-Bidding บริษัท นีโอพลัส จ ากัด 1,995,000.00 บริษัท นีโอพลัส จ ากัด 1,995,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 273/2561 10 เมษายน 2561

15 จ้างส ารวจข้อมูลและเก็บข้อมูลผู้ประกอบการใน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเชียงใหม่

360,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช จ ากัด 330,000.00 บริษัท กลุ่มแอดวานซ์ รีเสิร์ช
 จ ากัด

330,000.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 281/2561 10 เมษายน 2561

16 จ้างเหมาออกแบบหลักสูตรและจัดกิจกรรมส่งเสริม
การใช้พ้ืนท่ีร่วมเพ่ือสร้างธุรกิจใหม่ (Co-Making 
Space)

700,000.00 730,000.00 คัดเลือก บริษัท เอ็กซ์พลอริท บีซี จ ากัด 730,000.00 บริษัท เอ็กซ์พลอริท บีซี 
จ ากัด

700,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 282/2561 10 เมษายน 2561

17 จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเคมีช้ัน 1 ห้องพักนักศึกษา 290,000.00 288,021.86 เฉพาะเจาะจง บริษ้ท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 285,000.00 บริษ้ท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 285,000.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 271/2561 17 เมษายน 2561

18 ตู้ปลอดเช้ือส าหรับเช้ืออันตรายแบบย่ิงยวดชนิด 
Positive Pressure Isolator ส าหรับการทดสอบ
ความปราศจากเช้ือ (sterility test) จ านวน 1  ตู้

8,000,000.00 8,000,000.00 คัดเลือก บริษัท ไอโครเทค จ ากัด 7,818,000.00 บริษัท ไอโครเทค จ ากัด 7,818,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 275/2561 18 เมษายน 2561

บริษัท ไซเนอจี พลัส จ ากัด 7,850,000.00
บริษัท เมกกะฟิล จ ากัด 7,920,000.00

19 เคร่ืองเขย่าสารชนิดต้ังโต๊ะ จ านวน 1 เคร่ือง 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

200,000.00 บริษัท เอพเพนดอร์ฟ 
(ประเทศไทย) จ ากัด

200,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 276/2561 19 เมษายน 2561

20 ซ้ือป๊ัมดูดตะกอน (Peristaltic Pump) จ านวน 1 ชุด 300,000.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟลมาร์ จ ากัด 299,600.00 บริษัท ไฟลมาร์ จ ากัด 299,600.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 277/2561 19 เมษายน 2561

21 เคร่ืองปรับอากาศ จ านวน 10 เคร่ือง 400,000.00 392,155.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท์ แพรคทิส โซลูช่ัน จ ากัด 392,155.00 บริษัท เบสท์ แพรคทิส 
โซลูช่ัน จ ากัด

392,155.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 279/2561 19 เมษายน 2561

22 จ้างท่ีปรึกษาโครงการจัดท าสมรรถนะเฉพาะ
ต าแหน่ง (Functional Competency)

6,674,600.00 5,651,785.00 คัดเลือก บริษัท อินดิโก คอนซัลต้ิง กรุ๊ป จ ากัด 5,000,000.00 บริษัท อินดิโก คอนซัลต้ิง 
กรุ๊ป จ ากัด

5,000,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 284/2561 19 เมษายน 2561

23 ซ้ือซอฟท์แวร์ ARENA ส าหรับการสอนและงานวิจัย 102,000.00 102,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด 102,000.00 บริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด 102,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 278/2561 20 เมษายน 2561

24 จัดการประชุมระดมสมองและให้ความคิดเห็น
แผนพัฒนาระบบนวัตกรรม

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและ
อุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

495,000.00 สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ
และอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย

495,000.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 287/2561 25 เมษายน 2561

25 จ้างเหมาติดต้ังแสงสว่างทางเดินเช่ือมต่ออาคาร 2,552,800.00 2,134,154.93 e-Bidding บริษัท ซิต้ี เทค เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,629,189.00 บริษัท ซิต้ี เทค เอ็นจิเนียร่ิง 
จ ากัด

1,629,189.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 274/2561 26 เมษายน 2561

หุ้นส่วนจ ากัด มาสเตอร์ เพาเวอร์ 
เอ็นจิเนียร่ิง

1,292,763.30

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย 
จ ากัด

1,786,900.00

บริษัท อัลเฟรสโก้ (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,821,795.70

บริษัท ไทยสวัสด์ิ ซิสเต็มส์ จ ากัด 1,615,719.47
บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 1,710,269.38



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับ
คัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนเมษายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคช่ัน 
2011 จ ากัด

1,480,000.00

26 เคร่ืองรับโทรทัศน์ จ านวน 6 เคร่ือง 300,000.00 308,160.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด 295,320.00 บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด 295,320.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 280/2561 27 เมษายน 2561

27 เคร่ืองกัดโลหะท างานแบบ 5 แกน ควบคุมการ
ท างานด้วยคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ชุด

11,000,000.00 12,357,394.33 e-Bidding  บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล จ ากัด 
(มหาชน)

9,750,000.00  บริษัท สหมิตรเคร่ืองกล 
จ ากัด (มหาชน)

9,720,000.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 285/2561 27 เมษายน 2561

28 เคร่ืองโครมาโตกราฟชนิดของเหลว (HPLC) จ านวน
 1 ชุด

3,988,960.00 3,988,960.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จ ากัด 3,980,400.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส 
จ ากัด

3,980,400.00  ถูกต้องตามเง่ือนไข 283/2561 30 เมษายน 2561

29 จ้างให้บริการรถยนต์บัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า
 8.50 เมตร มีท่ีน่ังไม่น้อยกว่า 27 ท่ีน่ัง จ านวน 5 
คัน และรถยนต์ตู้ปรับอากาศจ านวน 5 คัน พร้อม
พนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

888,000.00 887,616.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 887,616.00 บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล
 จ ากัด

887,616.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 290/2561 30 เมษายน 2561

30 จ้างเหมาจัดท าป้ายตราสัญลักษณ์ MEA Energy 
Saving Building พร้อมติดต้ัง โครงการส่งเสริมการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร

320,000.00 290,400.27 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชน การช่าง จ ากัด 290,389.44 บริษัท เชน การช่าง จ ากัด 290,389.44 ถูกต้องตามเง่ือนไข 292/2561 30 เมษายน 2561

31 ซ้ือเคร่ืองขยายเสียง จ านวน 9 ชุด 270,000.00 269,640.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 269,640.00 บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 269,640.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 293/2561 30 เมษายน 2561
32 ซ้ือเคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอและ

คอมพิวเตอร์ จ านวน 5 เคร่ือง
125,000.00 117,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 117,700.00 บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 117,700.00 ถูกต้องตามเง่ือนไข 294/2561 30 เมษายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างเหมาขนย้ายเอกสารและครุภัณฑ์ 450,000.00               436,666.67     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เจ.เอ็น มูฟว่ิง 380,000.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.เจ.เอ็น 

มูฟว่ิง

380,000.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/2711 9 เมษายน 2561

2 ซ้ือระบบควบคุมการเข้าออก จ านวน 1 ระบบ 160,000.00               159,430.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เอ.

อินเตอร์คอม เทรดด้ิง

159,430.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.เอ.

อินเตอร์คอม เทรดด้ิง

159,430.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/2786 10 เมษายน 2561

3 ซ้ือเคร่ืองรวมสัญญาณระบบเครือข่าย 

(Switching Hub) จ านวน 11 เคร่ือง

209,000.00               207,152.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จ ากัด 202,444.00             บริษัท เอส พี คอม จ ากัด 202,444.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/2877 18 เมษายน 2561

4 หนังสือเรียนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับปรับ

พ้ืนฐานนักศึกษาใหม่ จ านวน 1600 เล่ม

400,000.00               359,466.67     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด (มหาชน) 347,200.00 
 บริษัท ซีเอ็ดยูเคช่ัน จ ากัด 

(มหาชน)

347,200.00 
  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/2863 18 เมษายน 2561

บริษัท แอ้ดวานซ์ มีเดีย ซัพพลายส์ 

จ ากัด

352,000.00             

บริษัท บุ๊คเน็ท จ ากัด 352,000.00 
 

5 เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ จ านวน 15 เคร่ือง 1,425,000.00            1,382,975.00  e-Bidding บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด 1,356,225.00          บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด 1,356,225.00   เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/2985 23 เมษายน 2561

บริษัท จีเนทีฟ จ ำกัด 1,367,460.00

6 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์เคร่ืองแก๊สโครมาโตก

ราฟี แมสสเปคโตรมิเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 

55A0200005 

163,000.00               162,854.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

162,640.00             บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส 

(ประเทศไทย) จ ากัด

162,640.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

 ศธ 5801/3014 24 เมษายน 2561

7 ระบบสินค้าคงคลัง จ านวน 1 รายการ 170,000.00               165,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มุบมิบ ออนไลน์ จ ากัด 165,000.00  บริษัท มุบมิบ ออนไลน์ จ ากัด 165,000.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/3068 25 เมษายน 2561

8  จ้างซ่อมชุดเคร่ืองมือ Gas Chromatography 

Mass Spectrometer (GC-MS) พร้อมอุปกรณ์ 

จ านวน 1 งาน

266,492.06               266,492.06     เฉพาะเจาะจง  บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 266,000.00              บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 266,000.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/3158 27 เมษายน 2561

9 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 8 ชุด 279,000.00               255,944.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท จี คอม โซลูช่ัน จ ากัด 255,687.20             บริษัท จี คอม โซลูช่ัน จ ากัด 255,687.20      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/3238 30 เมษายน 2561

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนเมษายน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน พฤษภาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 วัสดุวิทยาศาสตร์ 275,000.00 271,180.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 271,095.20 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 271,095.20 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 291/2561 2 พฤษภาคม 2561

2 จ้างซ่อมเคร่ืองส ารองไฟขนาด 40kV 128,485.60 128,485.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทย

แลนด์)

128,485.60 บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์) 128,485.60 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 288/2561 3 พฤษภาคม 2561

3 จ้างซ่อมเปล่ียนแหล่งก าเนิดอิเล็กตรอนชนิด

ฟิวอิมิชช่ันส าหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิด

ส่องกราดแบบฟิลด์อิมิชช่ัน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด

342,400.00 342,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เครสนาโนโซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

342,400.00 บริษัท เครสนาโนโซลูช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

342,400.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 289/2561 3 พฤษภาคม 2561

4 แอพพลิเคช่ันเกมส์ส าหรับการบริหารจัดการน้ า 

จ านวน 1 ระบบ

270,000.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเกมม่ิง จ ากัด 267,500.00 บริษัท โปรเกมม่ิง จ ากัด 267,500.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 295/2561 4 พฤษภาคม 2561

5 ตรวจสอบบัญชีของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรม

โรงงานต้นแบบ และโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี

250,000.00 235,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 220,000.00 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 220,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 298/2561 4 พฤษภาคม 2561

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Notebook) ส าหรับการ

ฝึกอบรม 5 เคร่ือง

135,000 135,000 เฉพาะเจาะจง หจก. เสกสรร เอ็นจิเนียร่ิง 133,750 หจก. เสกสรร เอ็นจิเนียร่ิง 133,750.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 297/2561 8 พฤษภาคม 2561

7 จัดซ้ือซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ

งานบริการวิชาการ (เพ่ิมเติม)

526,675.77 526,675.77 เฉพาะเจาะจง บริษัท Clarivate Analytics (US)

 LLC

526,675.77 บริษัท Clarivate Analytics (US) LLC 526,675.77 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ oversea005/61 9 พฤษภาคม 2561

8 เตาอบอุณหภูมิ 1280 องศาเซลเซียส จ านวน 1 เตา 219,350.00 219,350.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด 219,350.00 บริษัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด 219,350.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 299/2561 11 พฤษภาคม 2561

9 เคร่ืองจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูง 192,600.00 192,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด 192,600.00 บริษัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด 192,600.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 300/2561 11 พฤษภาคม 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

10 จ้างเหมาปรับปรุงครุภัณฑ์เคร่ืองตัดและเช่ือมต่อสาย

 Thermoplastic แบบอัตโนมัติ หมายเลขครุภัณฑ์ 

60A0200248 จ านวน 1 งาน

170,000.00 161,570.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด 161,000.00 บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด 161,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 301/2561 11 พฤษภาคม 2561

11 จ้างเหมาการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร ด้านความเป็น

ผู้ประกอบการรายวิชา The New Gen Executives

300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง น.ส.เอริกา เมษินทรีย์ 300,000.00 น.ส.เอริกา เมษินทรีย์ 300,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 304/2561 12 พฤษภาคม 2561

12 ซ้ือ ระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจ าห้องเรียน  จ านวน

 1 ระบบ

490,000.00 499,529.50 เฉพาะเจาะจง บจ.ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์ 485,031.00 บจ.ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์ 485,031.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 286/2561 15 พฤษภาคม 2561

13 วาล์วป้องกันการไหลย้อนกลับ (Non Return 

Valve) จ านวน 10 ช้ิน

350,000.00 331,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

329,560.00 บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด

329,560.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 302/2561 15 พฤษภาคม 2561

14 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 196,000.00 195,970.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 194,740.00 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 194,740.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 303/2561 15 พฤษภาคม 2561

15 เคร่ืองป่ันเหว่ียงชนิดต้ังพ้ืน (Floor-type 

Centrifuge) จ านวน 1 เคร่ือง

1,350,000.00 1,350,000.00 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.วาย.อาร์. 1,330,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.วาย.อาร์. 1,330,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 296/2561 16 พฤษภาคม 2561

บริษัท พี. ที. เอส. เอส. จ ากัด 1,345,000.00

16 กระเป๋าเป้สะพายหลังหูรูด จ านวน 3,000 ใบ 200,000.00 187,750.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นัทแอนด์นนท์ 173,340.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด นัทแอนด์นนท์ 173,340.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 306/2561 18 พฤษภาคม 2561

17 เคร่ืองเคลือบระบบควบคุมความเร็ว 214,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช.เจ.อุงเคิล (ไทย) จ ากัด 214,000.00 บริษัท เอช.เจ.อุงเคิล (ไทย) จ ากัด 214,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 307/2561 18 พฤษภาคม 2561

18 จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 

สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บัณฑิต

วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศญ่ีปุ่น 

ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 29 ท่าน 

563,392.00 563,377.50 คัดเลือก บริษัท มากัส ทัวร์ จ ากัด 744,207.00 บริษัท มากัส ทัวร์ จ ากัด 732,607.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 308/2561 18 พฤษภาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

19 Camera Gimbal Stabilizer 2 ตัว 148,088 145,948 เฉพาะเจาะจง บ.ซีนอนเทค จ ากัด 145,948 บ.ซีนอนเทค จ ากัด 145,948.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 312/2561 21 พฤษภาคม 2561

20 ชุดไฟสตูดิโอ 1 ชุด 170,000 165,208 เฉพาะเจาะจง บ.โปรคัลเล่อร์ แลบ จ ากัด 165,208 บ.โปรคัลเล่อร์ แลบ จ ากัด 165,208.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 311/2561 24 พฤษภาคม 2561

21 ซ้ือ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย จ านวน 2 รายการ 460,000.00 458,923.00 เฉพาะเจาะจง บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 452,182.00 บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 452,182.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 309/2561 25 พฤษภาคม 2561

22 ซ้ืออุปกรณ์เครือข่ายห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.บางขุน

เทียน จ านวน 1 ระบบ

1,500,000.00 1,498,246.10 คัดเลือก บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 1,394,959.00 บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 1,394,959.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 313/2561 25 พฤษภาคม 2561

23 ซ้ือคอลัมน์แยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตก

ราฟีขนาด 50 มิลลิเมตร

450,000.00 450,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 449,000.00 บริษัท แบงเทรดด้ิง ๑๙๙๒ จ ากัด 449,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 305/2561 28 พฤษภาคม 2561

24 งานจ้างเหมาปรับปรุงโถงช้ันล่างของอาคารเรียนรวม

 3 วิธี

1,600,000.00 1,594,206.41 ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding)

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 1,415,574.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 1,415,574.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 314/2561 28 พฤษภาคม 2561

25 จ้างให้บริการรถยนต์บัสปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า

 8.50 เมตร มีท่ีน่ังไม่น้อยกว่า  27 ท่ีน่ัง จ านวน 5 

คัน และรถยนต์ตู้ปรับอากาศ จ านวน 5 คัน พร้อม

พนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี

25,253,000.00 25,252,280.00 e-bidding บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล 

จ ากัด

21,840,000.00 บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 21,560,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 325/2561 28 พฤษภาคม 2561

26 จัดซ้ือซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและ

งานบริการวิชาการ (Converis IP Portfolio 

Management)

533,673.64 533,673.64 เฉพาะเจาะจง บริษัท Clarivate Analytics (US)

 LLC

533,673.64 บริษัท Clarivate Analytics (US) LLC 533,673.64 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ oversea006/61 29 พฤษภาคม 2561

27 ระบบกล้องวงจรปิด ประจ าอาคารเรียนรวม 4 และ 

5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมติดต้ัง

500,000.00 487,813.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อี.ทู.พี.พี จ ากัด 487,813.00 บริษัท อี.ทู.พี.พี จ ากัด 487,813.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 310/2561 30 พฤษภาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง

วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

28 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 483,000.00 481,628.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 481,628.40 บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 481,628.40 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 319/2561 30 พฤษภาคม 2561

29 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 231,000.00 230,670.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 230,670.60 บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 230,670.60 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 317/2561 31 พฤษภาคม 2561

30 ซ้ือเคร่ืองท าน้ าเย็น (Water Chiller) จ านวน 1 ชุด 246,100.00 246,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ัน แอนด์ กรีน 

เทคโนโลยี จ ากัด

246,100.00 บริษัท อินโนเวช่ัน แอนด์ กรีน 

เทคโนโลยี จ ากัด

246,100.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 318/2561 31 พฤษภาคม 2561

31 จ้างซ่อมเคร่ืองแยกสารชีวโมเลกุล 190,000.00 185,110.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 185,110.00 บริษัท แบงเทรดด้ิง ๑๙๙๒ จ ากัด 185,110.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 320/2561 31 พฤษภาคม 2561

32 วัสดุวิทยาศาสตร์ 365,000.00 364,014.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน 

จ ากัด

364,014.00 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 364,014.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 322/2561 31 พฤษภาคม 2561

33 จ้างเหมาเดินท่อประปาเพ่ิมเติมบริเวณอาคาร 

MTA,EXC (ด้านหลัง)

500,000.00 499,892.89 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคส คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 486,854.54 บริษัท แคส คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด 486,854.54 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 326/2561 31 พฤษภาคม 2561

บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียร่ิง แมน

เนจเม้นท์ จ ากัด

497,052.45

34 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานโครงการ KMUTT 

Qualified Hands-on Engineers ณ ประเทศญ่ีปุ่น

 ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา จ านวน 24 ท่าน 

ระหว่างวันท่ี 3-24 มิถุนายน 2561

2,300,000.00 2,269,252.85 คัดเลือก บริษัท แพน แอร์ ทราเวล เซอร์วิส

 จ ากัด

2,148,975.32  บริษัท แพน แอร์ ทราเวล เซอร์วิส 2,148,975.32 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 329/2561 31 พฤษภาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างเหมาติดต้ังสายไฟช้ัน 3 อาคารเคร่ืองกล 138,413.46        138,413.46  เฉพาะเจาะจง บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จ ากัด 138,413.46  บริษัท อัลแวค (ไทยแลนด์) จ ากัด 138,413.46 	 เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/3273 1 พฤษภาคม 2561

2 บอร์ดนิทรรศการ จ านวน 85 ชุด 161,000.00        161,075.00  เฉพาะเจาะจง นางพัฒนา จันทน์หอม 153,000.00            นางพัฒนา จันทน์หอม 153,000.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/4124 24 พฤษภาคม 2561

3 จอมัลติมีเดีย จ านวน 1 ชุด 280,000.00        280,000.00  เฉพาะเจาะจง 	บริษัท กาเอ้ จ ากัด 280,000.00            	บริษัท กาเอ้ จ ากัด 280,000.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/4126 24 พฤษภาคม 2561

4 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 210,000.00        137,316.67  เฉพาะเจาะจง บริษัท อินฟินิต้ี ออฟฟิต ซัพ

พลาย จ ากัด

125,457.50            บริษัท อินฟินิต้ี ออฟฟิต ซัพพลาย 

จ ากัด

125,457.50      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/4314 30 พฤษภาคม 2561

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
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ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

1
ซ้ืออุปกรณ์เปิดปิดอัตโนมัติภายในห้องน้้าพร้อม

ติดต้ัง จ้านวน 3 รายการ
1,970,000.00 2,035,371.83 e - bidding บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จ้ากัด 1,625,865.00 บริษัท แซนมาร์ท จ้ากัด 1,900,000.00      เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 321/2561 1 มิถุนายน 2561

บริษัท แซนมาร์ท จ้ากัด 1,957,725.50
บริษัท เยสซ์ ซีเคียวเทค จ้ากัด 1,859,392.50

2 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ้านวน 2  เคร่ือง 470,000.00 460,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จ้ากัด 460,100.00 บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 460,100.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 323/2561 1 มิถุนายน 2561

3

จ้างให้บริการรถรับส่งพร้อมพนักงานขับรถ เพ่ือ

สนับสนุนภารกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี จ้านวน 2 รายการ

25253000 252253000 e-bidding บริษัท บีแอนด์ ทีเจนเนอรัล จ้ากัด 21840000 บริษัท บีแอนด์ ทีเจนเนอรัล จ้ากัด 21,560,000.00    เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 325/2561 1 มิถุนายน 2561

4

จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 สาขาการบริหารโครงการ บัณฑิตวิทยาลัยการ

จัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศสิงค์โปร์ 

ส้าหรับอาจารย์และนักศึกษา

409,200.00 402,166.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮัม เจอร์เน่ย์ จ้ากัด 395400 บริษัท ฮัม เจอร์เน่ย์ จ้ากัด 380,900.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 331/2561 1 มิถุนายน 2561

5 ซ้ืออุปกรณ์รับและบันทึกข้อมูล จ้านวน 2 ชุด 150000 150000 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ้ากัด 150000  บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ้ากัด 150,000.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 316/2561 5 มิถุนายน 2561

6
ซ้ือเคร่ืองท้าบริสุทธ์ิโปรตีนและชีวผลิตภัณฑ์ 

จ้านวน 1 เคร่ือง
180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ้ากัด 180,000.00 บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ้ากัด 180,000.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 327/2561 5 มิถุนายน 2561

7
ซอฟแวร์ส้าหรับการวิเคราะห์การไหลด้วยวิธี

พลศาสตร์ของไหลเชิงค้านวณ จ้านวน 1 ชุด
364,000.00 364,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จ้ากัด 364,000.00 บริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี จ้ากัด 364,000.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 315/2561 6 มิถุนายน 2561

8
ป๊ัมเติมอากาศบ่อบ้าบัดน้้าเสีย พร้อมติดต้ัง 

จ้านวน 10 ชุด
180,000.00 177,620.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียร่ิง แมนเนจเม้นท์ จ้ากัด 176550 บริษัท บางกอก เอ็นจิเนียร่ิง แมนเนจเม้นท์ จ้ากัด 176550 เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 328/2561 7 มิถุนายน 2561

9 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ้านวน 4 รายการ 230,000.00 229,622.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 228338 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 228,338.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 333/2561 12 มิถุนายน 2561

10
ซ้ือเคร่ืองท้าบริสุทธ์ิโปรตีนและชีวผลิตภัณฑ์ 

จ้านวน 1 เคร่ือง
180,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ้ากัด 180,000.00 บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ้ากัด 180,000.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 332/2561 13 มิถุนายน 2561

11

เหมาส้ารวจและเขียนแบบการเปล่ียนระบบ

สายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ลงดิน

โครงการลาดพร้าว-ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ 

ร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วง

ลาดพร้าว-ส้าโรงของการไฟฟ้าขนส่งมวลชน

ประเทศไทย

4,300,000.00 4,250,000.00 คัดเลือก บริษัท เอสอาร์ที คอร์ปอเรช่ันแอนด์แพลนเนอร์ จ้ากัด 4,250,000.00            บริษัท เอสอาร์ที คอร์ปอเรช่ันแอนด์แพลนเนอร์ จ้ากัด 4,200,000.00      เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 330/2561 15 มิถุนายน 2561

 บริษัท เอ็ม ซี อี เอเชีย จ้ากัด 4,280,000.00            
12 ซ้ือ เคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ้านวน 2  รายการ 374,225 348,606 เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็กซ์เท็น 344,112.00 บจ.เอ็กซ์เท็น 344,112.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 334/2561 18 มิถุนายน 2561

13 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน  3  รายการ 391,700 368,823.65 เฉพาะเจาะจง บจ.กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตต้ิง 319,181.00 บจ.กาญจนกิตต์ิ มาร์เก็ตต้ิง 319,181.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 335/2561 18 มิถุนายน 2561

14
เคร่ืองวัดละอองน้้ามันในอากาศ (Aerosol 

Photometer) จ้านวน 1 ชุด
500000 500000 เฉพาะเจาะจง บริษัท พาทิคเคิล เมชูร่ิง เทคนิค จ้ากัด 497,336.00 บริษัท พาทิคเคิล เมชูร่ิง เทคนิค จ้ากัด 497,336.00 เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 337/2561 18 มิถุนายน 2561

15 ป๊ัมสูบน้้าชนิดเคร่ืองยนต์พร้อมติดต้ัง 750,000.00 679,500.00 e-bidding บริษัท วี.บี.เอ็นจ้ิน อิมเพ็กซ์ จ้ากัด 533,288.00 บริษัท วี.บี.เอ็นจ้ิน อิมเพ็กซ์ จ้ากัด 533,288.00  เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 336/2561 19 มิถุนายน 2561
บริษัท เพาเวอร์ เอ็นจิเนียร่ิง โปรดัก จ้ากัด 600,000.00

16 จ้างซ่อมตู้ดูดควัน  จ้านวน 1 งาน 100,045.00 100,045.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. โปรเจ็ค จ้ากัด 100,045.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. โปรเจ็ค จ้ากัด 100,045.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 338/2561 20 มิถุนายน 2561

17

จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ

บริหารการศึกษา (New ACIS) ระยะท่ี 4 

ระบบสมาชิก มจธ. จ้านวน 1 ระบบ

1,400,000 1,352,187.00 เฉพาะเจาะจง บจ.ยิบอินซอย 1,351,701.82 บจ.ยิบอินซอย 1,300,000.00      เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 344/2561 20 มิถุนายน 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มิถุนายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้างล้าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด้าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มิถุนายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้างล้าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

18
เคร่ือง Apotome Microscopy จ้านวน 1 

เคร่ือง
4,500,000.00 4,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ้ากัด 4,500,000.00  บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ้ากัด 4,500,000.00      เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 339/2561 21 มิถุนายน 2561

19
จ้างเหมาปรับปรุงห้องเรียนCB30804 และ 

CB30807 อาคารเรียนรวม 3
871,000.00 796,941.84โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)บริษัท พี.เอส. เพาเวอร์ลายส์ จ้ากัด 683,708.04 บริษัท พี.เอส. เพาเวอร์ลายส์ จ้ากัด 683,708.04        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 345/2561 21 มิถุนายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 695,083.73

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ฉันทไมตรี วิศวกรรม 728,000.00

20 ซ้ือชุดประชุมทางไกล จ้านวน 2  ชุด 593,500.00 588,500.00 คัดเลือก บจ.มอนสเตอร์ คอนเนค 524,300.00 บจ.มอนสเตอร์ คอนเนค 524,300.00        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 342/2561 22 มิถุนายน 2561

21
ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

จ้านวน 1 ชุด
2,700,000.00 2,604,193.11 คัดเลือก บจ.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) จ้ากัด 2,588,009.00 บจ.บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) จ้ากัด 2,588,009.00      เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 343/2561 22 มิถุนายน 2561

22
โช็คอัพประตูแบบติดลอยพร้อมติดต้ัง จ้านวน 

89 ชุด
160,000.00 158,716.67 เฉพาะเจาะจง บริษัท ระพี  โซลูช่ัน จ้ากัด 147,606.50 บริษัท ระพี โซลูช่ัน จ้ากัด 147,606.50        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 347/2561 22 มิถุนายน 2561

บริษัท  39 อินทีเรีย จ้ากัด 160,938.70

23 จ้างท้าระบบสกัดสารส้าคัญจากพืช 2,146,000.00 1,981,000.00 คัดเลือก บริษัท ยูนิค ทูลส์ จ้ากัด 1,971,000.00	 บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ้ากัด 1,964,000.00  เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 340/2561 26 มิถุนายน 2561

บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ้ากัด 1,964,000.00

24 จ้างท้าระบบระเหยแอลกอฮอล์ จ้านวน 1 ระบบ 1,610,000.00 1,314,200.00 คัดเลือก บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ้ากัด 199,983.00 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ้ากัด 1,298,200.00      เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 341/2561 26 มิถุนายน 2561

25
 จ้างเหมาก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้าส้าหรับ

รถบัสไฟฟ้า (EV BUS)
650,000.00 637,565.85 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ้ากัด 547,583.79 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ้ากัด 547,583.79        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 351/2561 26 มิถุนายน 2561

26
เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบท่ี 2 จ้านวน 5 

เคร่ือง
1,000,000.00 1,000,000.00 e-bidding บริษัท นีโอพลัส จ้ากัด 1000000 บริษัท นีโอพลัส จ้ากัด 1,000,000.00      เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 352/2561 27 มิถุนายน 2561

27
เคร่ืองสูบน้้าดับเพลิงประจ้าอาคารคณะ

พลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ  จ้านวน 1 เคร่ือง
4,119,500.00 4,103,450.00 e-bidding บริษัท แอบโซลูท นอร์ม จ้ากัด 2,537,933.00 บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จ้ากัด 4,000,000.00      เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 346/2561 29 มิถุนายน 2561

บริษัท พรอสเพอร์ โซลูช่ัน จ้ากัด 2,700,000.00

บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จ้ากัด 4,054,444.00

28
ขออนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมป้องกันไวรัส 

จ้านวน 1  ชุด
500,000.00 486,261.50 เฉพาะเจาะจง บจ.ซีนิธคอมพ์ 486,261.50 บจ.ซีนิธคอมพ์ 486,261.50        เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 350/2561 29 มิถุนายน 2561

29

จ้างท้าระบบบูรณาการผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์

แสงอาทิตย์ แบตเตอร่ีและยานยนต์ไฟฟ้า

ภายในบ้าน จ้านวน 1 ระบบ

3,900,000.00 3,879,500.00 คัดเลือก บริษัท เอเอ็มอาร์ เอเซีย จ้ากัด / 3,879,000.00 บริษัท อบาคัส เทคโนโลยี จ้ากัด 3,800,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต้่าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 354/2561 29 มิถุนายน 2561

บริษัท อบาคัส เทคโนโลยี จ้ากัด 3,850,000.00



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างเหมาซ่อมแซมระบบอุปกรณ์ท าความเย็น 

จ านวน 1 ระบบ
190,000.00      180,979.80     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.เอส. อัลลาย

แอนซ์ จ ากัด
180,979.80             บริษัท เอส.เอส. อัลลายแอนซ์

 จ ากัด
180,979.80     ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/4554 6 มิถุนายน 2561

2 คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 1 เคร่ือง 120,000.00      119,929.17     เฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล์ ไอที คอนเซาท์
 จ ากัด

119,840.00             บริษัท สไมล์ ไอที คอนเซาท์ 
จ ากัด

119,840.00     ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/4426 8 มิถุนายน 2561

3 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 280,000.00      279,377.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท จี คอม โซลูช่ันส์  
จ ากัด

279,371.65             บริษัท จี คอม โซลูช่ันส์  จ ากัด 279,371.65     ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/4716 11 มิถุนายน 2561

4 บัตรผ่านเข้า-ออก จ านวน 2 รายการ 110,210.00      110,210.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันครีเอช่ัน จ ากัด 110,210.00             บริษัท ซันครีเอช่ัน จ ากัด 110,210.00     ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/4935 18 มิถุนายน 2561
5 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 5 เคร่ือง 150,000.00      130,728.33     เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ากัด 129,470.00             บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ากัด 129,470.00     ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/5276 26 มิถุนายน 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมิถุนายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างจัดท าป้ายสัญลักษณ์ภายในพ้ืนท่ีอาคารเค

เอกซ์พร้อมติดต้ัง จ านวน 15 รายการ
      500,000.00      434,716.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอดเย่ียมการช่าง          370,696.15 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ยอดเย่ียม

การช่าง
         370,696.15 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 358/2561 2 กรกฎาคม 2561

2 จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ 
สาขาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ บัณฑิต
วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ เขต
ปกครองพิเศษฮ่องกง จ านวน 1 งาน

279,000.00      270,777.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีทีซี โกลบอล จ ากัด 299,826.00          บริษัท ทีทีซี โกลบอล จ ากัด 299,826.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 367/2561 3 กรกฎาคม 2561

บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด 600,000.00          

บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ 
จ ากัด

664,000.00          

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด 1,795,000.00

บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพ
ลาย จ ากัด

1,798,500.00

5 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 17 รายการ 311,000.00 310,578.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท  ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค จ ากัด 310,578.20 บริษัท  ฟินิกซ์ ไซแอนติฟิค 
จ ากัด

310,578.20 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 360/2561 4 กรกฎาคม 2561

6 ซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์ความหนาแน่นของอาหาร 
(ของแข็ง) จ านวน 1 ระบบ

500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

500,000.00 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากัด

500,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 348/2561 5 กรกฎาคม 2561

7 ซ้ือเคร่ืองวิเคราะห์ความหนาแน่นของอาหาร 
(ของเหลว) จ านวน 1 ชุด

300,000.00 293,329.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

288,900.00 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากัด

288,900.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 349/2561 5 กรกฎาคม 2561

8 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองป่ันแตกเซลล์ด้วยความ
ดันสูงหมายเลขครุภัณฑ์ 56A0200097 จ านวน 1
 งาน

350,000.00 337,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด 337,050.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

337,050.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 359/2561 6 กรกฎาคม 2561

9 จัดท าส่ือวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย ชุดปี พ.ศ.
2561 จ านวน 1 งาน

440,000.00      425,860.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คิดดีครีเอท จ ากัด 413,000.00          บริษัท คิดดีครีเอท จ ากัด 413,000.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 361/2561 6 กรกฎาคม 2561

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) จ านวน 1 ชุด 405,000.00 369,845.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ โซลูช่ันส์ 
จ ากัด

369,845.50 บริษัท วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ 
โซลูช่ันส์ จ ากัด

369,845.50 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 362/2561 6 กรกฎาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉันธไมตรีวิศวกรรม 1,757,000.00       

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 1,790,848.37       
บริษัท โซ ออน จ ากัด 2,447,926.74       
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.พี.อาร์เดคคอร์
เรช่ัน

1,851,917.05       

357/2561 4 กรกฎาคม 2561เคร่ืองบ่มเซลล์สัตว์ด้วยคาร์บอนไดออกไซด์แบบ
เขย่า จ านวน 1 เคร่ือง

1,800,000.00 1,800,000.00 คัดเลือก บ. ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ากัด

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

595,000.00         

1,795,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ4

355/2561 4 กรกฎาคม 2561

11 จ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้อง CB50104-5 
ศูนย์วิจัยและปฏิบัติการทดสอบวัสดุ

2,000,000.00   1,999,319.15  e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฉันธไมตรี
วิศวกรรม

1,757,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 353/2561 9 กรกฎาคม 2561

ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ3 เคร่ืองทดสอบความแข็งแบบบริเนล  จ านวน 1 
เคร่ือง

600,000.00      600,000.00     คัดเลือก บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ 
จ ากัด



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้างอัพเกรดโปรแกรมข้ันตอนการผลิตเซลล์ 
(Standard Operating Procedure, SOP) ของ
ระบบแยกและเล้ียงเซลล์อัตโนมัติ จ านวน 1 ชุด

600,000.00      599,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ชิบูย่า ไคโจ (ประเทศไทย) 
จ ากัด

599,200.00          บริษัท ชิบูย่า ไคโจ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

599,200.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 356/2561 9 กรกฎาคม 2561

บริษัท ดีเคเอสเฮช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

2,500,000.00       

บริษัท เซิร์นเทค จ ากัด 2,484,540.00       

บริษัท พี.ที.ซี.เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโต
เมช่ัน จ ากัด

3,350,000.00       

บริษัท เอเชียสตอร์มเทค จ ากัด 3,394,377.05       

บริษัท รุ่งนิธิมา จ ากัด 3,380,000.00       

15 จ้างเหมาปรับปรุงผนังกันฝนบริเวณหลังคาอาคาร
หอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์  จ านวน 1 รายการ

290,000.00      284,751.72     เฉพาะเจาะจง บริษัท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 280,000.00          บริษัท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 280,000.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 371/2561 12 กรกฎาคม 2561

16 จ้างเหมาปรับปรุงบ่อบ าบัดน้ าเสียข้างอาคาร
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี จ านวน 1 
งาน

52,700.00        52,653.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 52,467.42 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ 
จ ากัด

52,467.42 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 375/2561 13 กรกฎาคม 2561

17 ซ้ือบ่อแบบ Raceway จ านวน 1 ชุด 380,000.00 380,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เซฟ ไฟเบอร์กลาสแทงค์ เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

380,000.00 บริษัท เซฟ ไฟเบอร์กลาสแทงค์
 เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

380,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 368/2561 16 กรกฎาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที ยู เอ็ม เทรดด้ิง 904,150.00          

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไทยสเปเช่ียลเวลด์ 919,665.00          

บริษัท ฟรอนิอูส (ประเทศไทย) จ ากัด 919,333.30          

19 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ 428,000.00 427,090.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 427,090.50 บริษัท ยีนพลัส จ ากัด 427,090.50 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 374/2561 17 กรกฎาคม 2561

บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 370,000.00          

บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 380,000.00          
บริษัท วาย-สมิทดิจิตอล จ ากัด 380,000.00          

21 เคร่ืองส ารองไฟ จ านวน 1 เคร่ือง 331,700.00      331,700.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

331,700.00          บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส. 
(ไทยแลนด์) จ ากัด

331,700.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 373/2561 20 กรกฎาคม 2561

22 ซ้ือเก้าอ้ีกลม จ านวน 100 ตัว 157,000.00      95,230.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์ แอนด์
 ออฟฟิศ แชร์ คอมโพเน้นท์ จ ากัด

95,230.00           บริษัท ยูโร เอเชีย เฟอร์นิเจอร์
 แอนด์ ออฟฟิศ แชร์ คอมโพ
เน้นท์ จ ากัด

95,230.00          ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 378/2561 24 กรกฎาคม 2561

23 จ้างเหมาซ่อมแซมรอยร้าวพ้ืนดาดฟ้า คสล. กลุ่ม
อาคารวิศววัฒนะ จ านวน 1 รายการ

490,500.00      490,275.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จ ากัด 480,347.62          บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จ ากัด 480,347.62         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 381/2561 25 กรกฎาคม 2561

3,330,000.00      

904,150.00         

ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 370/2561 11 กรกฎาคม 2561

20 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 2 รายการ 370,000.00      370,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริโซ่ (ประเทศไทย) จ ากัด 370,000.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 377/2561 19 กรกฎาคม 2561

14 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารภาควิชาจุล
ชีววิทยาและอาคารภาควิชาเคมี จ านวน 1 ระบบ

3,398,700.00   3,395,581.26  คัดเลือก บริษัท พี.ที.ซี.เอ็นจิเนียร่ิง
แอนด์ออโตเมช่ัน จ ากัด

369/2561 11 กรกฎาคม 256113 เคร่ืองมือวัดอนุภาคขนาดนาโนเมตร Dynamic 
Light Scattering (DLS) จ านวน 1 ชุด

2,510,000.00   2,503,800.00  e-bidding บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

2,500,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ

ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 372/2561 16 กรกฎาคม 256118 ชุดเคร่ืองเช่ือมชนิด MIG/MAG PULSE พร้อม
ระบบควบคุม spatter และ droplet จ านวน 1 
เคร่ือง

920,000.00      919,333.30     คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที ยู เอ็ม เท
รดด้ิง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

24 จ้างเหมาจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์แนวคิด 
"ความเป็นครู" จ านวน 1 งาน

250,000.00      251,450.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดิอายส์ จ ากัด 250,000.00          บริษัท ดิอายส์ จ ากัด 250,000.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 388/2561 26 กรกฎาคม 2561

25 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 21 เคร่ือง โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

500,000 498,085 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 416,593.80 บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 416,593.80 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 394/2561 26 กรกฎาคม 2561

26  จ้างท่ีปรึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ผู้สอนและพ่ีเล้ียงการพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 จ านวน 1 งาน

350,000.00      350,000.00     เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 350,000.00          มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 350,000.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 396/2561 27 กรกฎาคม 2561

บริษัท  โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1,478,740.00       

บริษัท วรจักร์ยนต์ จ ากัด 1,482,000.00       
บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส  ผู้
จ าหน่ายโตโยต้า จ ากัด

1,488,000.00       

28 ชุดทดลองวงจรดิจิทัล จ านวน 6 ชุด 420,000.00      417,300.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ 
จ ากัด

417,300.00          บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริ
เมนต์ จ ากัด

417,300.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 380/2561 31 กรกฎาคม 2561

29 ครุภัณฑ์ประจ าห้องปฏิบัติการ จ านวน 2 รายการ 143,000.00 142,310.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แนส พาร์ทแพค จ ากัด 142,310.00 บริษัท แนส พาร์ทแพค จ ากัด 142,310.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 383/2561 31 กรกฎาคม 2561

บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด 3,489,000.00

บริษัท ซิเทค โซลูช่ัน จ ากัด 3,500,000.00

31 อุปกรณ์ตรวจจับควันไฟพร้อมติดต้ัง จ านวน 31 
ตัว

      200,000.00      198,971.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟค โซลูช่ัน 
จ ากัด

         195,703.00 บริษัท เบลซเทล เพอร์เฟค 
โซลูช่ัน จ ากัด

         195,703.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 389/2561 31 กรกฎาคม 2561

ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 376/2561 31 กรกฎาคม 2561

30 ชุดท าแห้งแบบเยือกแข็ง 1 ชุด 3,500,000.00   3,500,000.00 คัดเลือก บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด 3,489,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 387/2561 31 กรกฎาคม 2561

27 รถโดยสารขนาด 12 ท่ีน่ัง (ดีเซล) จ านวน 1 คัน 1,500,000.00   1,482,000.00  คัดเลือก บริษัท  โตโยต้า เอ็มไพร์ส จ ากัด 1,475,000.00      



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

1 วัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 8 รายการ 313,000.00     312,012.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน 
จ ากัด

312,012.00             บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน
 จ ากัด

312,012.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/5646  6 กรกฏาคม 2561

2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 6 รายการ 411,500.00     393,738.60     เฉพาะเจาะจง บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ากัด 393,738.60             บริษัท ออมนิ ซิสเตมส์ จ ากัด 393,738.60     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/5752 11 กรกฎาคม 2561
3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเบลด (Blade Server)  

จ านวน 1 เคร่ือง
470,000.00     465,450.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัค

เจอร์ จ ากัด
465,450.00 บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา

สตรัคเจอร์ จ ากัด
465,450.00  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/5856 16 กรกฎาคม 2561

4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเบลด (Blade Server) 
จ านวน 1 เคร่ือง

470,000.00     465,450.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัค
เจอร์ จ ากัด

465,450.00             บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา
สตรัคเจอร์ จ ากัด

465,450.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข   ศธ 5801/5898 17 กรกฎาคม 2561

5 จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์โดยสาร จ านวน ๔ รายการ 174,000.00     173,459.84     เฉพาะเจาะจง  บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จ ากัด 147,993.84              บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จ ากัด 147,993.84     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/6043 19 กรกฎาคม 2561

6 เคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ืองานเทคโนโลยีเสมือนจริง 
จ านวน 3 เคร่ือง

240,000.00     227,999.99 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต เทคโนโลยี ดี
เวลลอปเม้นท์ จ ากัด

227,999.97             บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต 
เทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากัด

227,999.99 เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5/01/6228 24 กรกฎาคม 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 ซ้ือเคร่ืองก ำเนิดสัญญำณทำงไฟฟ้ำ จ ำนวน 14 

เคร่ือง
494,340.00       494,340.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำม ทรีโอ กรุ๊ป จ ำกัด 491,344.00             บริษัท สยำม ทรีโอ กรุ๊ป จ ำกัด 491,344.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 379/2561 1 สิงหำคม 2561

2 จ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือออกแบบและสร้ำงระบบ Power 
Converters ส ำหรับบูรณำกำรระบบ HEMS และ
V2G/V2H ต้นแบบ จ ำนวน 1 ระบบ

1,500,000.00     1,485,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ลีโอนิคส์ จ ำกัด 1,465,000.00          บริษัท ลีโอนิคส์ จ ำกัด 1,465,000.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 397/2561 1 สิงหำคม 2561

3 จ้ำงท่ีปรึกษำจ้ำงท่ีปรึกษำเพ่ือกำรพัฒนำระบบ
บูรณำกำร HEMS และ V2G/V2H

4,200,000.00     4,185,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมช่ัน จ ำกัด 4,135,000.00          บริษัท เอ็กซ์เปอร์ต ออโตเมช่ัน จ ำกัด 4,135,000.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 398/2561 1 สิงหำคม 2561

4 เหมำปรับปรุงทำงข้ึน - ลง เคลือบผิวจรำจรเพ่ือลด
กำรล่ืนไถลอำคำรเคเอกซ์

500,000.00       494,040.31        เฉพำะเจำะจง บริษัท อยู่เย็นพัฒนำ จ ำกัด 494,040.31             บริษัท อยู่เย็นพัฒนำ จ ำกัด 494,040.31        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 390/2561 2 สิงหำคม 2561

5 จ้ำงเหมำปรับปรุงหลังคำอำคำร EXC โซน C 
จ ำนวน 1 รำยกำร

270,000.00       265,393.25        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทูทูเท็น 264,571.80             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทูทูเท็น 264,571.80        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 391/2561 2 สิงหำคม 2561

บริษัท แคส คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 265,010.21             
บริษัท สยำมวินเนอร์ 2014 จ ำกัด 271,560.53             

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมผนังกระจกอำคำร EXC จ ำนวน 1
 รำยกำร

150,000.00       138,353.19        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอพลัส บิวเดอร์ แอนด์ แมททีเรียล 
เซอร์วิส จ ำกัด

127,871.20             บริษัท เอพลัส บิวเดอร์ แอนด์ แมททีเรียล 
เซอร์วิส จ ำกัด

127,871.20        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 392/2561 2 สิงหำคม 2561

บริษัท พี.โอ.บี. (ประเทศไทย) จ ำกัด 132,680.00             
7 จ้ำงเหมำปรับปรุงรำวกันตกช้ันดำดฟ้ำ 120,000.00       101,611.13        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญจะธนรัตน์ 101,291.61             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญจะธนรัตน์ 101,291.61        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 399/2561 2 สิงหำคม 2561
8 จ้ำงเหมำเสริมผนังกันตกช้ันจอดรถ (เพ่ิมเติม) 

จ ำนวน 1 รำยกำร
185,000.00       182,382.30        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญจะธนรัตน์ 181,814.06             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญจะธนรัตน์ 181,814.06        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 400/2561 2 สิงหำคม 2561

9 จ้ำงเหมำปรับปรุงห้องปฏิบัติกำรวิจัยและกำรเรียนรู้
ส ำหรับบัณฑิตศึกษำ

1,288,000.00     1,181,126.32     e - bidding บริษัท พี.เอส.เพำเวอร์ลำยส์ จ ำกัด 991,562.71             บริษัท พี.เอส.เพำเวอร์ลำยส์ จ ำกัด 991,562.71        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 384/2561 6 สิงหำคม 2561

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พลเฟอร์นิเจอร์ 1,066,128.74          
บริษัท ระพี โซลูช่ัน จ ำกัด 1,110,258.00          

10 จ้ำงเหมำปรับปรุงถนนทำงเข้ำ-ออก อำคำร KX 81,700.00         81,685.04         เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญจะธนรัตน์ 81,000.00              ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญจะธนรัตน์ 81,000.00         ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 401/2561 8 สิงหำคม 2561

11 จ้ำงเหมำก่อสร้ำงอำคำรทดสอบด้ำนควำมปลอดภัย
 จ ำนวน 1 หลัง

15,000,000.00   14,466,518.37    e - bidding บริษัท ยูทิลิต้ี พลัส จ ำกัด 13,178,352.00        บริษัท ยูทิลิต้ี พลัส จ ำกัด 13,000,000.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 404/2561 8 สิงหำคม 2561

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด จันทร์เพ็ญสิทธ์ิ 13,454,700.00        
บริษัท ไทยสยำมนครพร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด 13,815,000.00        
บริษัท โทเทิล ควอลิต้ี เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 13,913,276.71        
บริษัท พี.เอส.เพำเวอร์ลำยส์ จ ำกัด 12,999,499.99        
บริษัท เลโก้คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 13,390,132.62        

12 ซ้ือใบพัดส ำหรับบ่อเพำะเล้ียงสำหร่ำย จ ำนวน 4 ชุด 137,000.00       136,960.00        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.ดี.พีเทคนิคคอล 
เซอร์วิสเซส

136,960.00             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอส.ดี.พีเทคนิคคอล 
เซอร์วิสเซส

136,960.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 402/2561 9 สิงหำคม 2561

13 จ้ำงเหมำวิเครำะห์กำรปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำน
ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนระบบบริหำรทรัพยำกร
องค์กร (ERP) จ ำนวน 1 งำน

642,000.00       695,000.00        วิธีคัดเลือก บริษัท วิซำร์ดโซลูช่ัน แอนด์ คอนเซ้ำท์ต้ิง 
จ ำกัด

642,000.00             บริษัท วิซำร์ดโซลูช่ัน แอนด์ คอนเซ้ำท์ต้ิง 
จ ำกัด

642,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 412/2561 9 สิงหำคม 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

14 ซ้ือชุดเพำะเล้ียงและเก็บรักษำสำหร่ำย จ ำนวน 1 ชุด 310,000.00       308,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท กิบไทย จ ำกัด 308,000.00             บริษัท กิบไทย จ ำกัด 308,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 403/2561 14 สิงหำคม 2561

15 ซ้ือเคร่ืองฉำยภำพจำกสัญญำณคอมพิวเตอร์  
จ ำนวน  3  รำยกำร

1,990,000.00     1,943,869.00     e - bidding บจ.เอวี-ซำยน์เทค 1,923,218.00          บจ.เอวี-ซำยน์เทค 1,899,678.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 409/2561 15 สิงหำคม 2561

บจ.จีเนทีฟ 1,930,280.00          
บจ.ไวส์ไลฟ์ 1,933,704.00          

16 จ้ำงเปล่ียนประตูช่องชำร์ปจำกประตูไม้เป็นประตู
เหล็กชนิดทนไฟ จ ำนวน 5 ชุด

140,000.00       135,729.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็นพีวี อิเลคทริค 2005 จ ำกัด 119,465.50             บริษัท เอ็นพีวี อิเลคทริค 2005 จ ำกัด 119,465.50        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 415/2561 15 สิงหำคม 2561

17 จ้ำงเหมำปรับปรุงขยำยห้องทดสอบอัตรำกำรไหล
ของอำกำศ จ ำนวน 1 รำยกำร

230,000.00       221,571.75        เฉพำะเจำะจง นำย กิตติพัชร เตชวณิชย์พงศ์ 211,806.45 นำย กิตติพัชร เตชวณิชย์พงศ์ 211,806.45 ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 416/2561 15 สิงหำคม 2561

18 จ้ำงท ำหนังสือสรุปผลงำนโครงกำรปีท่ี 5 กำร
ประกวดอำคำร MEA Energy Saving Building 
2017 จ ำนวน 500 เล่ม

720,000.00       720,000.00        วิธีคัดเลือก บริษัท วิริยะ ธุรกิจ/บริษัท ออฟเซ็ท พร้ิน 
จ ำกัด/บริษัท ไทยเบสท์รอยัลพร้ิน จ ำกัด

711,550.00             บริษัท วิริยะ ธุรกิจ 700,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 417/2561 15 สิงหำคม 2561

19 จ้ำงเหมำซ่อมแซมตู้ดูดไอสำรเคมี จ ำนวน 5 ตู้ 400,000.00       399,966.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ำกัด 395,000.00 บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ ำกัด 935,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 386/2561 16 สิงหำคม 2561
20 ซ้ือหลอดประหยัดพลังงำน LED ขนำดไม่เกิน 16 

วัตต์ พร้อมติดต้ัง จ ำนวน 53,750 หลอด
24,187,500.00   24,442,812.50    e - bidding บริษัท ตำดีเทคโนโลยี  จ ำกัด 16,393,750.00        บริษัท ที แอนด์ ที อินโนเวช่ัน จ ำกัด 20,150,000.00    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 395/2561 15 สิงหำคม 2561

บริษัท ทริปเป้ิล อี เทรด้ิง จ ำกัด 16,602,837.50        
บริษัท ที แอนด์ ที อินโนเวช่ัน จ ำกัด 20,156,250.00        
บริษัท แอลอีดี ไลท์ต้ิง จ ำกัด 21,164,600.00        
บริษัท ไลท์ต้ิง แอนด์ อีควิปเมนท์  22,000,000.00        
บริษัท แสงมิตร อิเลคตริค จ ำกัด 23,918,750.00        
บริษัท เวิลด์เทค  เอ็นเตอร์ไพรส์ 24,456,250.00        

21 ซ้ือครุภัณฑ์ประจ ำห้องปฏิบัติกำร 196,000.00       171,975.75        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. โปรเจ็ค จ ำกัด 171,975.75             บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม. โปรเจ็ค จ ำกัด 171,975.75        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 406/2561 16 สิงหำคม 2561
22 ระบบเครือข่ำยไร้สำยพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 1 ระบบ 480,000.00       479,253.00        วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ยิบอินซอย จ ำกัด 479,253.00             บริษัท ยิบอินซอย จ ำกัด 479,253.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 411/2561 16 สิงหำคม 2561

23 ซ้ือเคร่ืองกวนสำรละลำยด้วยแม่เหล็ก (Micro 
stirrer) จ ำนวน 1 เคร่ือง

124,120.00       112,677.95        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอ็กซ์แอล 
ไบโอเทค จ ำกัด

112,677.95             บริษัท เอ็กซ์แอล 
ไบโอเทค จ ำกัด

112,677.95        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 414/2561 16 สิงหำคม 2561

24 โต๊ะเอนกประสงค์ จ ำนวน 133 ตัว 365,750.00       362,890.50        เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บี.เค.ศูนย์เคร่ืองเขียน 362,890.50             ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด บี.เค.ศูนย์เคร่ืองเขียน 362,890.50        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 419/2561 16 สิงหำคม 2561
25 จ้ำงจัดท ำบูธนิทรรศกำรเพ่ือประชำสัมพันธ์

มหำวิทยำลัยในงำนมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
ทอดพระเนตรสุริยุปรำคำ ณ หว้ำกอ ครบรอบ 150
 ปี จ ำนวน 1 งำน

281,500.00       281,463.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) 281,463.50             บริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) 281,463.50        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 420/2561 16 สิงหำคม 2561

26 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์มือถือ จ ำนวน 10 เคร่ือง 300,000.00       299,974.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 299,974.50             บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 299,974.50        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 382/2561 17 สิงหำคม 2561
27 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 500,000.00       478,236.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 477,487.50             บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ำกัด 477,487.50        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 405/2561 17 สิงหำคม 2561
28 อุปกรณ์รับสัญญำณระบุต ำแหน่งและระบบน ำทำง

แบบเฉ่ือย GNSS-Aided Inertial Navigation 
System จ ำนวน 1 เคร่ือง

180,000.00       167,990.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด 167,990.00             บริษัท ไฟฟ้ำอุตสำหกรรม จ ำกัด 167,990.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 410/2561 17 สิงหำคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

29 ซ้ือระบบแสดงภำพและเสียงส ำหรับกำรเรียนกำร
สอน

1,490,700.00     1,490,456.70     e - bidding บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด 1,191,980.00          บริษัท ยูเอฟโอ จ ำกัด 1,191,980.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 413/2561 17 สิงหำคม 2561

บริษัท เอ็กซ์เพิร์ทอิเล็คโทรนิคแอนด์คอมมู 1,427,320.00          
บริษัท เอวี เทค ซีสเต็มส์ 1,376,020.00          

30 ซ้ือเก้ำอ้ี จ ำนวน 3 รำยกำร 490,000.00       487,620.40        เฉพำะเจำะจง บจ.อำร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ 497,122.00             บจ.อำร์ เอส บี เฟอร์นิเจอร์ 487,620.40        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 393/2561 21 สิงหำคม 2561
31 ซ้ือวัสดุงำนบ้ำน 107,000.00       106,893.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด
106,893.00             บริษัท พรูเด็นเชียล แอมพรี (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด
106,893.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 407/2561 21 สิงหำคม 2561

32 จ้ำงเหมำติดต้ังระบบเมนไฟฟ้ำห้องปฏิบัติกำร
เทคนิคธรณี ช้ัน 1 และ ช้ัน 4 จ ำนวน 1 งำน

233,900.00       233,893.86        เฉพำะเจำะจง บริษัท มโนธรรม อีควิปเมนท์ จ ำกัด 229,836.00             บริษัท มโนธรรม อีควิปเมนท์ จ ำกัด 229,836.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 408/2561 21 สิงหำคม 2561

33 จ้ำงจัดท ำปกปริญญำบัตร ประจ ำปีกำรศึกษำ 2560 600,000.00       537,000.00        คัดเลือก 	ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 439,950.00             	ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ภัทรกำรพิมพ์ 439,950.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 428/2561 21 สิงหำคม 2561

34 ซ้ือวำล์วป้องกันกำรไหลย้อนกลับ (Non Return 
Valve)

350,000.00       331,700.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

329,560.00             บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด

329,560.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 418/2561 22 สิงหำคม 2561

35 ซ้ือชุดฝำครอบดูดควันไอสำรเคมี จ ำนวน 4 รำยกำร 490,000.00       484,068.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ำกัด

484,068.00             บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ำกัด

223,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 364/2561 23 สิงหำคม 2561

36 ซ้ือตู้เก็บสำรเคมีอันตรำย จ ำนวน 2 รำยกำร 230,000.00       224,700.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ำกัด

224,700.00             บริษัท ออฟฟิเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง จ ำกัด

223,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 365/2561 23 สิงหำคม 2561

37 ซ้ือเคร่ืองจ่ำยและวัดค่ำศักย์ทำงไฟฟ้ำ จ ำนวน ๑ ชุด 460,000.00       420,900.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ยูนิไพรม์ จ ำกัด 420,900.00             บริษัท ยูนิไพรม์ จ ำกัด 420,900.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 366/2561 23 สิงหำคม 2561

38 ซ้ือ เคร่ืองอ่ำนบัตร  จ ำนวน  8  เคร่ือง 160,000.00       154,080.00        เฉพำะเจำะจง บจ.วัลแคน เทคโนโลยี 152,368.00             บจ.วัลแคน เทคโนโลยี 152,368.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 422/2561 24 สิงหำคม 2561
39 จ้ำงออกแบบโครงสร้ำงวิศวกรรมของรถไฟฟ้ำ Sky 

Track เมืองหำดใหญ่ จ ำนวน 1 งำน
300,000.00       270,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวินัย แก้วกุลฑล 270,000.00             นำยวินัย แก้วกุลฑล 250,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 424/2561 24 สิงหำคม 2561

40 จ้ำงทบทวนและออกแบบโครงสร้ำงวิศวกรรมของ
รถไฟฟ้ำรำงเด่ียวเมืองหำดใหญ่ จ ำนวน 1 งำน

250,000.00       220,000.00        เฉพำะเจำะจง นำยวินัย แก้วกุลฑล 220,000.00             นำยวินัย แก้วกุลฑล 250,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 425/2561 24 สิงหำคม 2561

41 ซ้ือPotentiostat จ ำนวน 1 เคร่ือง 1,712,000.00     1,712,000.00     คัดเลือก ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ที ดับเบ้ิลยู เอ็น 
พลำสติก/

1,712,000.00 บริษัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ำกัด 1,710,000.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 429/2561 24 สิงหำคม 2561

บริษัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ำกัด 1,710,000.00 ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข
42 ซ้ือTablet จ ำนวน 75 เคร่ือง 1,125,000.00     862,499.99        คัดเลือก บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด(มหำชน) 809,722.50             บริษัท คอมเซเว่น จ ำกัด(มหำชน) 809,722.50        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 421/2561 27 สิงหำคม 2561
43 ซ้ือคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 7 เคร่ือง 210,000.00       202,230.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 202,230.00             บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จ ำกัด 202,230.00 ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 385/2561 28 สิงหำคม 2561
44 จ้ำงจัดท ำแผนท่ีและระบบงำนสำรสนเทศของ

โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำรำงเด่ียวเมืองหำดใหญ่ 
จ ำนวน 1 งำน

450,000.00       430,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ เบสท์ คอนซัลท์ต้ิง เอ็นจิเนียร์
 จ ำกัด

420,000.00             บริษัท เดอะ เบสท์ คอนซัลท์ต้ิง เอ็นจิเนียร์ 
จ ำกัด

400,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 426/2561 28 สิงหำคม 2561

45 จ้ำงจัดท ำแผนท่ีและระบบงำนสำรสนเทศของ
โครงกำรก่อสร้ำงรถไฟฟ้ำ Sky Track เมืองหำดใหญ่
 จ ำนวน 1 งำน

400,000.00       395,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เดอะ เบสท์ คอนซัลท์ต้ิง เอ็นจิเนียร์
 จ ำกัด

390,000.00             บริษัท เดอะ เบสท์ คอนซัลท์ต้ิง เอ็นจิเนียร์ 
จ ำกัด

380,000.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 427/2561 28 สิงหำคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี

งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

46 จ้ำงก่อสร้ำงจ้ำงเหมำปรับปรุงพ้ืนท่ีจัดเก็บวัตถุดิบ
และผลิตให้เป็นไปตำม พรบ.ว่ำด้วยยำ พ.ศ. 2559 
จ ำนวน 1 งำน

22,000,000.00   20,569,658.13    คัดเลือก บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลำย จ ำกัด 20,410,414.43	 บริษัท แอร์พลัส แอ๊พพลำย จ ำกัด 20,410,414.43    ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 430/2561 28 สิงหำคม 2561

บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จ ำกัด 20,475,106.94        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข
บริษัท น ำวิวัฒน์กำรช่ำง (1992)จ ำกัด 20,513,939.07        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข

47 จ้ำงท่ีปรึกษำโครงกำรพัฒนำผู้บริหำรระดับสูง 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี (มจธ.) 
ระยะท่ี 1 ประจ ำปีงบประมำณ2561-2562

547,840.00       560,662.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จ ำกัด 542,813.00             บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จ ำกัด 542,813.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 432/2561 28 สิงหำคม 2561

48 ซ้ือเคร่ืองส ำรองกระแสไฟ จ ำนวน 1 เคร่ือง 120,000.00       117,700.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 117,700.00             บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 117,700.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 436/2561 28 สิงหำคม 2561
49 ซ้ือหนูทดลองสำยพันธ์ุ ZDF Rat 370 (Obese) 

จ ำนวน 20 ตัว
423,185.00       423,185.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ไบโอริเวอร์ จ ำกัด 423,185.00             บริษัท ไบโอริเวอร์ จ ำกัด 423,185.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 434/2561 29 สิงหำคม 2561

50 ซ้ือตู้ควบคุมบรรยำกำศให้ปรำศจำก
ควำมช้ืนและออกซิเจน จ ำนวน 1 เคร่ือง

2,000,000.00     2,000,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท โตนิเทค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เคมิคัล 2,000,000.00          บริษัท โตนิเทค อิควิปเม้นท์ แอนด์ เคมิคัล 2,000,000.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 438/2561 29 สิงหำคม 2561

51 จ้ำงเหมำปรับปรุงห้องประชุมช้ัน 4 และช้ัน 5 
ภำควิชำวิศวกรรมเคร่ืองกล

1,920,000.00     1,847,662.61     e-bidding บริษ้ท ระพี โซลูช่ัน จ ำกัด/ 1,700,000 บริษัท พี.เอส.เพำเวอร์ลำยส์ จ ำกัด 1,658,368.69     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 431/2561 30 สิงหำคม 2561

บริษัท พี.เอส.เพำเวอร์ลำยส์ จ ำกัด 1,658,369 ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข
52 ซ้ือเคร่ืองตรวจวิเครำะห์สำรชีวภำพ (Biochemistry

 Analyzer) จ ำนวน 1 ชุด
1,320,000.00     1,320,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ำกัด 1,320,000.00          บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ ำกัด 1,320,000.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 433/2561 30 สิงหำคม 2561

53 จ้ำงออกแบบปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณอำคำรวิศวกรรม
อุตสำหกำร 5 เพ่ือใช้เป็นห้องเรียนและท่ีต้ัง
ส ำนักงำนของบัณฑิตวิทยำลัยกำรจัดกำรและ
นวัตกรรม

2,000,000.00     2,000,000.00     คัดเลือก บริษัท สถำปนิก ทะโย หรรษำ แอนด์ แอส
โซซิเอท จ ำกัด

1,800,000.00          บริษัท สถำปนิก ทะโย หรรษำ แอนด์ แอส
โซซิเอท จ ำกัด

1,800,000.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 437/2561 30 สิงหำคม 2561

54 ซ้ือมอเตอร์เซอร์โวแบบดิจิทัล จ ำนวน ๑๖ ตัว 160,000.00       159,900.80        เฉพำะเจำะจง บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ำกัด 159,900.00             บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จ ำกัด 159,900.80        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 439/2561 30 สิงหำคม 2561
55 ซ้ือ เคร่ืองพิมพ์ จ ำนวน  3  รำยกำร 208,000.00       207,901.00        เฉพำะเจำะจง บจ.กำญจนกิตต์ิ  มำร์เก็ตต้ิง 206,296.00             บจ.กำญจนกิตต์ิ มำร์เก็ตต้ิง 206,296.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 435/2561 31 สิงหำคม 2561
56 ซ้ือ เคร่ืองส ำรองกระแสไฟ  จ ำนวน  1 เคร่ือง 120,000.00       117,700.00        เฉพำะเจำะจง บจ.เพช ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 117,700.00             บจ.เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 117,700.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 436/2561 31 สิงหำคม 2561
57 เคร่ืองพิมพ์ 3รำยกำร 208,000.00       207,901.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท กำญจนกิตต์ิ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 206,296.00             บริษัท กำญจนกิตต์ิ มำร์เก็ตต้ิง จ ำกัด 206,296.00        ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 435/2561 31 สิงหำคม 2561
58 จ้ำงท่ีปรึกษำจ้ำงท่ีปรึกษำทบทวนและวิเครำะห์

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงกำรศึกษำระบบขนส่ง
มวลชนโดยระบบรำง อ ำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ

1,400,000.00     1,396,050.00     เฉพำะเจำะจง นำงตวงรัตน์ ไทยกมล 1,300,000.00          นำงตวงรัตน์ ไทยกมล 1,300,000.00     ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 442/2561 31 สิงหำคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างเหมาท าความสะอาดมูลนกและฆ่าเช้ือโรค 

พร้อมติดต้ังตาข่ายกันนกบริเวณอาคารเรียนรวม
197,400.00        197,329.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จ ากัด 197,329.40             บริษัท เจ.ซี.ซี.เพสท์ เมเนจเมนท์ จ ากัด 197,329.40        เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง

ตรงตามเง่ือนไข
ศธ 5801/6639 6 สิงหาคม 2561

2 เคร่ืองผสมสัญญาณแสียงแบบดิจิตอล จ านวน 1 
ชุด

155,000.00        88,275.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ากัด 88,275.00 บริษัท เทอร์มินอล โซลูช่ัน จ ากัด 88,275.00  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/6657 7 สิงหาคม 2561

3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 9 เคร่ือง 260,010.00        260,010.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด 260,010.00             บริษัท สวัสดี เอ็นเทอร์ไพรซ์ จ ากัด 260,010.00        เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/6710 7 สิงหาคม 2561

4 เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ จ านวน 10 เคร่ือง 950,000.00        791,800.00       e-bidding บริษัท จีเนทีฟ จ ากัด 834,600.00             บริษัท จีเนทีฟ จ ากัด 823,900.00        เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/6711 7 สิงหาคม 2561

 บริษัท อินเทนลิงค์ จ ากัด 588,500.00             
บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด 845,300.00             

บริษัทไวส์ไลฟ์จ ากัด 898,800.00             
5 จัดนิทรรศการ การสาธิตและประเมินผลการใช้

งานรถโดยสารไฟฟ้าน าร่องในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

378,000.00 377,982.85 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมก้า โปรดักช่ันส์ จ ากัด 377982.85 บริษัท เมก้า โปรดักช่ันส์ จ ากัด 377982.85  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/6752 8 สิงหาคม 2561

6 จ้างท าส่ือประชาสัมพันธ์ของงาน การสาธิตและ
ประเมินผลการใช้งานรถโดยสารไฟฟ้าน าร่องใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

157,000.00        156,195.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 156,195.00  บริษัท มหาชุมชน จ ากัด 156,195.00   เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/6915 15 สิงหาคม 2561

7 ผ้าม่าน จ านวน 6 รายการ 170,000.00  161,436.25       เฉพาะเจาะจง ร้าน เอส.พี.แอนด์ ซันส์ 150,228.00             ร้าน เอส.พี.แอนด์ ซันส์ 150,228.00        เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/6954 17 สิงหาคม 2561

8 จ้างเหมาเปล่ียนชุดกรองพร้อมตรวจสอบการ
ท างานของเคร่ืองท าน้ าบริสุทธ์ิ จ านวน 1 เคร่ือง

98,761.00          98,761.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์โก้ จ ากัด 98,761.00               บริษัท เวิลด์โก้ จ ากัด 98,761.00         เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/6958 17 สิงหาคม 2561

9 โทรทัศน์ขนาด ๖๕ น้ิว พร้อมขาต้ัง จ านวน ๒ ชุด 120,000.00        97,156.00        เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด 97,156.00                บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ ากัด 97,156.00         เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

 ศธ 5801/6992 20 สิงหาคม 2561

10 ม่านปรับแสงชนิดม้วน จ านวน ๑๒๑ ชุด 280,000.00        270,100.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออลเคอร์เท็น 270,089.40 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ออลเคอร์เท็น 270,089.40        เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

 ศธ 5801/7078 22 สิงหาคม 2561

11 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จ านวน 1 เคร่ือง 162,100.00        162,100.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 162,100.00             บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 162,100.00        เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/7090 22 สิงหาคม 2561

12 เก้าอ้ีเอนกประสงค์ จ านวน 133 ตัว 126,350.00        126,350.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 126,350.00             บริษัท ไพโอเนีย เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 126,350.00        เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/7080 22 สิงหาคม 2561

13 ฟิล์มกรองแสงพร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ชุด 190,000.00 189,283.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โฮมแกลเลอร่ี ครีเอช่ัน จ ากัด 188,320.00 บริษัท โฮมแกลเลอร่ี ครีเอช่ัน จ ากัด 188,320.00  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้อง
ตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/7088 22 สิงหาคม 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

1 เคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณน ้าอิสระในอาหาร (water 

activity) จ้านวน 1 ชุด

600,000.00 599,200.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จ้ากัด 599,200.00 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จ้ากัด 599,200.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 440/2561 3 กันยายน 2561

2 เคร่ืองวัดความเข้มข้นของตะกอน จ้านวน 1 เคร่ือง 575,000.00 571,594.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แคมป์เบล ไซเอนทิฟิค เซาท์อีสท์ 

เอเชีย จ้ากัด

566,594.00  บริษัท แคมป์เบล ไซเอนทิฟิค เซาท์

อีสท์ เอเชีย จ้ากัด

566,594.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 449/2561 5 กันยายน 2561

3 จ้างเหมาส้ารวจเก็บข้อมูลน ้าเพ่ือจัดท้าฐานข้อมูล 

และแผนแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื นท่ีส้าคัญ

ในประเทศไทย จ้านวน 1 งาน

8,000,000.00 7,960,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พารากอน เอนจิเนียร่ิง คอนซัล

แตนท์ จ้ากัด

7,918,000.00  บริษัท พารากอน เอนจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนท์ จ้ากัด

7,918,000.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 446/2561 6 กันยายน 2561

4 จ้างเหมาพ่นฉนวนโฟมกันความชื นใต้ท้องพื นชั น ๔ 

โซน A อาคาร BRI จ้านวน 1 งาน

500,000.00 498,900.01 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย โปร อินซูเลช่ัน จ้ากัด 498,900.01 บริษัท ไทย โปร อินซูเลช่ัน จ้ากัด 498,900.01                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 441/2561 7 กันยายน 2561

5 ตู้เย็นส้าหรับเก็บตัวอย่างและสารเคมี จ้านวน  1 

เคร่ือง

120,000.00 120,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ้ากัด 120,000.00 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ้ากัด 120,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 443/2561 7 กันยายน 2561

6 ถังขยะ จ้านวน 2 รายการ 307,518.00 307,518.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรืองวาสแตนดาร์ดอินดัสตรี  จ้ากัด 307,518.00 บริษัท เรืองวาสแตนดาร์ดอินดัสตรี  

จ้ากัด

307,518.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 451/2561 7 กันยายน 2561

7 คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง Work station จ้านวน

 1 ชุด

118,000.00 118,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพ์-แวร์ คอมพิวเตอร์เอเจนซ่ี 

จ้ากัด

118,000.00 บริษัท คอมพ์-แวร์ คอมพิวเตอร์เอ

เจนซ่ี จ้ากัด

118,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 457/2561 9 กันยายน 2561

8 ซื อครุภัณฑ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 

จ้านวน ๑ เคร่ือง

200,000.00 145,252.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ้ากัด 129,898.00 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ้ากัด 129,898.00  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 455/2561 10 กันยายน 2561

9 จ้างออกแบบและเขียนแบบสถาปัตย์และภาพ

จ้าลองทัศนียภาพของรถไฟฟ้ารางเด่ียวเมือง

หาดใหญ่ จ้านวน 1 งาน

350,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วาสิตา เจริญสัตยธรรม 300,000.00 นางสาว วาสิตา เจริญสัตยธรรม 300,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 447/2561 11 กันยายน 2561

10 ส้ารวจและเก็บข้อมูลงานเขตทางและสาธารณูปโภค

ของรถไฟฟ้า Sky Track เมืองหาดใหญ่ จ้านวน 1 

งาน

300,000.00 260,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาวศศิธร  หล้าศักด์ิ 250,000.00 นางสาว ศศิธร หล้าศักด์ิ 250,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 448/2561 11 กันยายน 2561

11 จ้างส้ารวจข้อมูลกรรมสิทธ์ิท่ีดินบริเวณท่ีเก่ียวข้อง

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า Sky Track เมืองหาดใหญ่

 จ้านวน 1 งาน

350,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ฉันทิศา เจริญสัตยธรรม 300,000.00 นางสาว ฉันทิศา เจริญสัตยธรรม 300,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 450/2561 11 กันยายน 2561

12 ซื อกล้องจุลทรรศน์ จ้านวน 2 รายการ 330,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จ้ากัด 330,000.00             บริษัท สเปซเมด จ้ากัด 330,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 453/2561 11 กันยายน 2561

13 จ้างเหมาปรับปรุงพื นท่ีภายในภาควิชา

วิศวกรรมไฟฟ้า

2,700,000.00 2,457,396.43 e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 2,291,228.13 หจก. เอส.พี.อาร์เดคคอร์เรช่ัน 1,852,502.77                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 456/2561 12 กันยายน 2561

หจก. เอส.พี.อาร์เดคคอร์เรช่ัน 1,852,502.77

14 จ้างจัดท้าเข็มวิทยฐานะ ประจ้าปีการศึกษา 2560 

จ้านวน 4,150 เข็ม

550,000.00 502,000.00 คัดเลือก บริษัท พัฒนนิมิตร จ้ากัด 431,600.00 บริษัท พัฒนนิมิตร จ้ากัด 423,300.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 461/2561 12 กันยายน 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. .2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. .2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

บริษัท  ไทยเฟรม แอนด์ แอคเซ็สโซรี 

จ้ากัด

468,950.00

15 จ้างเหมาจัดท้าส่ือวีดิทัศน์แนะน้ามหาวิทยาลัย ชุดปี

 พ.ศ. ๒๕๖๑ เนื อหาเก่ียวกับงานวิจัยและนวัตกรรม

 จ้านวน ๑ งาน

500,000.00 499,690.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมนึก โปรดักช่ัน จ้ากัด 499,690.00             บริษัท สมนึก โปรดักช่ัน จ้ากัด 499,690.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 470/2561 12 กันยายน 2561

16 ซื อตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet) Class II A2 

ขนาด 5 ฟุต จ้านวน 1 เคร่ือง

440,000.00 440,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จ้ากัด 438,520.00             บริษัท ไอโครเทค จ้ากัด 438,520.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 452/2561 13 กันยายน 2561

17 จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าพร้อมขนย้าย

เคร่ืองจักรพร้อมติดตั 

500,000.00 499,892.98 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวช่ัน แอนด์ กรีน เทคโนโลยี

 จ้ากัด

442,116.78             บริษัท อินโนเวช่ัน แอนด์ กรีน 

เทคโนโลยี จ้ากัด

442,116.78                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 460/2561 13 กันยายน 2561

18 จ้างเหมาทดสอบระบบการท้างานของครุภัณฑ์ 3,200,000.00 3,126,566.76 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ออสคอน จ้ากัด 3,126,566.76          บริษัท ออสคอน จ้ากัด 3,103,000.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 464/2561 14 กันยายน 2561

19 จ้างการล้าดับนิวคลีโอไทด์ของยีนบ่งชี ทางชีวภาพ

ของอาร์เคียสร้างมีเทนส้าหรับการพัฒนาเทคนิคการ

ตรวจวัดคุณภาพจุลินทรีย์ Methanogens ภายใต้

โครงการ การพัฒนาและสาธิตระบบผลิตก๊าซ

ชีวภาพประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ (Development 

and Demonstration of the Novel 2nd 

Generation High-Rate Biogas Reactor)

216,000.00 216,000.00 เฉพาะเจาะจง นาย มนตรี ยะสาวงษ์ 216,000.00             นาย มนตรี ยะสาวงษ์ 216,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 468/2561 14 กันยายน 2561

20 จ้างเหมาติดตั งระบบอัดอากาศโถงลิฟต์ดับเพลิง 

จ้านวน ๑ รายการ

630,000.00 614,022.08 e-bidding บริษัท เค แอนด์ พี ซินเซียริตี  เอ็นจิเนียร่ิง

 จ้ากัด

605,745.19 บริษัท  ซิมม์ 072 จ้ากัด 550,197.03                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 445/2561 15 กันยายน 2561

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ้ากัด 599,983.24

บริษัท ซิมม์ 072 จ้ากัด 550,197.03

21 ซื อชุด Audio Visual จ้านวน 1 ชุด 125,000.00 119,626.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสกสรรเอ็นจิเนียร่ิง 119,626.00             ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสกสรรเอ็นจิเนียร่ิง 119,626.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 459/2561 17 กันยายน 2561

22 ซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับงานออกแบบ จ้านวน 

2 เคร่ือง

134,000.00 132,680.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสกสรรเอ็นจิเนียร่ิง 132,680.00             ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เสกสรรเอ็นจิเนียร่ิง 132,680.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 467/2561 17 กันยายน 2561

23 จ้างพัฒนาระบบ Mobile Application KMUTT++

 For Student จ้านวน 1 ระบบ

800,000.00 760,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสมิทธ์ เคร่งครัด 760,000.00 นายสมิทธ์ เคร่งครัด 760,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 471/2561 18 กันยายน 2561

24 ซื อขออนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรม LS-DYNA 

Research license จ้านวน 1 โปรแกรม

320,000.00 299,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไดน่าฟอร์มม่ิง เอนจิเนียร่ิง แอนด์ 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ้ากัด

299,600 บริษัท ไดน่าฟอร์มม่ิง เอนจิเนียร่ิง 

แอนด์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จ้ากัด

299,600.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 423/2561 19 กันยายน 2561

25 ซื อชุดตู้ระบบควบคุมไฟฟ้าก้าลัง จ้านวน 20 ชุด 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อาซีฟา จ้ากัด (มหาชน) 495,000.00 บริษัท อาซีฟา จ้ากัด (มหาชน) 495,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 475/2561 19 กันยายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. .2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

26 ซื อตู้เก็บสารเคมีระบบดูดซับไอระเหยสารเคมีแบบ

ไร้ท่อ

2,450,000.00 2,450,000.00 e-bidding บริษัท ธีระเทรดดิ ง จ้ากัด 2,448,600 บริษัท ธีระเทรดดิ ง จ้ากัด 2,427,600.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 486/2561 19 กันยายน 2561

บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ้ากัด 2,450,000

27 ซื อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ้านวน 3 รายการ 452,127.80 452,127.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทลเล็คท์ เน็ตเวิร์ค เว็บ จ้ากัด 452,120.00             บริษัท อินเทลเล็คท์ เน็ตเวิร์ค เว็บ 

จ้ากัด

452,120.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 454/2561 20 กันยายน 2561

28 ซื อออสซิลโลสโคป ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์

760,000.00 759,486.00 e-bidding บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ้ากัด 584,969 บริษัท สยาม ทรีโอ กรุ๊ป จ้ากัด 579,940.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 481/2561 20 กันยายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น ที เทคโนโลยี 

แอนด์ แมชชีนเนอร์ร่ี

720,000

29 จ้างเหมาปรับปรุงกระเบื องพื นบริเวณหน้าลิฟต์ชั น 4 250,000.00 248,861.18 เฉพาะเจาะจง บริษัท สัญญวิศว จ้ากัด 245,860.27             บริษัท สัญญวิศว จ้ากัด 245,860.23 เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 469/2561 21 กันยายน 2561

30 จ้างรวบรวมข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์เพ่ือคัดเลือก

เมืองต้นแบบ จ้านวน 1 งาน

500,000.00 497,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ จ้ากัด 490,000.00             บริษัท สมาร์ทแพลน คอนซัลแตนท์ 

จ้ากัด

490,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 476/2561 21 กันยายน 2561

31 จ้างเขียนแบบโครงสร้างวิศวกรรมของรถไฟฟ้า Sky 

Track เมืองหาดใหญ่ จ้านวน 1 งาน

350,000.00 310,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กนกภรณ์ วาสิกศิริ 310,000.00 นางสาว กนกภรณ์ วาสิกศิริ 300,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 477/2561 21 กันยายน 2561

32 จ้างส้ารวจและเก็บข้อมูลงานดินและฐานรากของ

รถไฟฟ้า Sky Track เมืองหาดใหญ่ จ้านวน 1 งาน

200,000.00 180,000.00 เฉพาะเจาะจง นายธรรมนูญ สุขโชค 170,000.00 นายธรรมนูญ สุขโชค 170,000.00 เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 478/2561 21 กันยายน 2561

33 จ้างด้าเนินงานด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

 จ้านวน 1 งาน

300,000.00 295,000.00 เฉพาะเจาะจง นายสิงห์ มิตรตระกูลกิจ 295,000.00             นายสิงห์ มิตรตระกูลกิจ 290,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 496/2561 21 กันยายน 2561

34 จ้างก่อสร้างเหมาเดินสายส่งไฟฟ้า ๒๔kV อาคาร

วิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบ (EXC)

1,000,000.00 939,948.17 e-bidding บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ้ากัด 819,620 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ้ากัด 721,146.96                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 472/2561 25 กันยายน 2561

บริษัท ซิตี  เทค เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 829,810

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ้ากัด 721,146.96

บริษัท จัสมินวิศวกรรม จ้ากัด 920,628

35 ซื อเคร่ืองท้าแห้งด้วยระบบความเย็นเยือกแข็งและ

สุญญากาศระดับขยายขนาด (Freeze dry) จ้านวน 

1 ชุด

4,950,000.00 4,950,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด 4,940,000.00 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด 4,920,000.00 เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 474/2561 25 กันยายน 2561

36 ตู้บ่มเพาะหัวเชื อสาหร่าย จ้านวน 1 ชุด 418,000.00 418,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จ้ากัด 418,000.00             บริษัท กิบไทย จ้ากัด 418,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 479/2561 25 กันยายน 2561

37 ซื อครุภัณฑ์การศึกษา จ้านวน 3 รายการ 169,500.00 169,197.15 เฉพาะเจาะจง บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 168,953.00             บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) 

จ้ากัด

168,953.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 480/2561 25 กันยายน 2561

38 ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากเศษอาหาร แบบก่ึงแห้ง 

(dry process)

480000 474010 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไมโครไบโอเทค จ้ากัด 474,010.00             บริษัท ไมโครไบโอเทค จ้ากัด 474,010.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 482/2561 25 กันยายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. .2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

39 ซื อเคร่ืองถ่ายภาพวิเคราะห์เซลล์และอ่านผล

ปฏิกิริยาบนไมโครเพลทพร้อมซอฟแวร์ และ

คอมพิวเตอร์ จ้านวน 1 ชุด

5,900,000.00 5,900,000.00 คัดเลือก บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลย่ีส์ จ้ากัด 5,900,000.00 บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลย่ีส์ จ้ากัด 5,860,000.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 484/2561 25 กันยายน 2561

40 จ้างเหมาทดสอบระบบการท้างานของครุภัณฑ์ 

จ้านวน 3 รายการ

2,300,000.00 2,280,384.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ้ากัด 2,280,384.00 บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ้ากัด 2,280,384.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 485/2561 25 กันยายน 2561

41 ซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ้านวน 50 เคร่ือง 800,000.00 799,500.00 e-bidding บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด 796,080 บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด 796,080.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 487/2561 25 กันยายน 2561

บริษัท คอมเซเว่น จ้ากัด(มหาชน) 799,500

42 จ้างปรับปรุงส้านักงานบริหารสวนอุตสาหกรรมและ

อุทยานวิทยาศาสตร์ในการอุตสาหกรรมชั น 1 

อาคาร BRI

7,000,000.00        6,303,897.01 คัดเลือก บริษัท เบ็กแซมเพิล จ้ากัด 6,083,301.56 บริษัท โทเทิล ควอลิตี  เอ็นจิเนียร่ิง 

จ้ากัด

5,784,615.28                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 490/2561 25 กันยายน 2561

บริษัท โทเทิล ควอลิตี  เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 5,784,615.28

43 ซื อเคร่ืองวิเคราะห์ปริมาณทีเคเอ็นและแอมโมเนีย 

จ้านวน 1 ชุด

1,550,000.00 1,548,825.00 e-bidding บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด 1,546,150 บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด 1,546,150.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 502/2561 25 กันยายน 2561

บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอลซัพพลาย 

จ้ากัด

1,638,170

44 จ้างเหมาทดสอบครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์ท้าความ

บริสุทธ์ิของตัวอย่างโดยเคร่ืองมือวิเคราะห์โดย

หลักการ Chromatography หมายเลขครุภัณฑ์ 

56A0200132

320,000 320,000 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ้ากัด 319,000 บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ้ากัด 319,000 เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 483/2561 26 กันยายน 2561

45 จ้างเหมาติดตั งระบบเครือข่ายอาคาร Green 

society จ้านวน 1 งาน

170,000.00           167,893.36    เฉพาะเจาะจง บริษัท อี.ทู.พี.พี จ้ากัด 163,341.28             บริษัท อี.ทู.พี.พี จ้ากัด 163,341.28                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 488/2561 26 กันยายน 2561

46 ซื อเคร่ืองป่ันเหว่ียงแยกสารความเร็วสูง จ้านวน ๑ 

เคร่ือง

850,000.00 850,000.00 e-bidding บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรช่ัน จ้ากัด 839,950.00             บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรช่ัน 

จ้ากัด

839,950.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 503/2561 26 กันยายน 2561

47 จ้างเหมาปรับปรุงและซ่อมแซมโต๊ะปฏิบัติการ 800,000.00 799,307.12 คัดเลือก ไอดอล เซฟตี 795,000 บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ้ากัด 770,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 504/2561 26 กันยายน 2561

บริษัท เค.แล็บเซอร์วิส จ้ากัด 776,000

48 ซื อเคร่ืองถ่ายภาพและวิเคราะห์สารพันธุกรรมและ

โปรตีน จ้านวน 1 ชุด

1,700,000.00 1,796,325.00 e-bidding บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ้ากัด 1,573,960.00 บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) 

จ้ากัด

1,495,000.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 505/2561 26 กันยายน 2561

บริษัท เน็กซ์ไบโอ (ประเทศไทย) จ้ากัด 1,495,000.00

49 จ้างออกแบบและเขียนแบบสถาปัตย์และภาพ

จ้าลองทัศนียภาพของรถไฟฟ้ารางเด่ียวเมือง

หาดใหญ่ จ้านวน 1 งาน

350,000.00 330,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว วาสิตา เจริญสัตยธรรม 300,000.00             นางสาว วาสิตา เจริญสัตยธรรม 300,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 491/2561 27 กันยายน 2561

50 จ้างเขียนแบบโครงสร้างวิศวกรรมของรถไฟฟ้าราง

เด่ียวเมืองหาดใหญ่ จ้านวน 1 งาน

350,000.00 310,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว กนกภรณ์ วาสิกศิริ 300,000.00             นางสาว กนกภรณ์ วาสิกศิริ 300,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 492/2561 27 กันยายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. .2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

51 ซื อเคร่ืองพิมพ์แบบ (Drawing) ขนาดกระดาษ A0 

จ้านวน 1 เคร่ือง 

200,000.00           192,600.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000) จ้ากัด 176,550.00             บริษัท ซี.เอส.ที. เซอร์วิสเซส (2000)

 จ้ากัด

176,550.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 493/2561 27 กันยายน 2561

52 จ้างส้ารวจข้อมูลกรรมสิทธ์ิท่ีดินบริเวณท่ีเก่ียวข้อง

โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้ารางเด่ียวเมืองหาดใหญ่ 

จ้านวน 1 งาน

350,000.00 320,000.00 เฉพาะเจาะจง นางสาว ฉันทิศา เจริญสัตยธรรม 300,000.00             นางสาว ฉันทิศา เจริญสัตยธรรม 300,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 494/2561 27 กันยายน 2561

53 ซื อQNP-Expansion Unit จ้านวน 1 ชุด 587,600.00 547,383.33 คัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แนสช๊อป ดอท เน็ท 513,600 ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แนสช๊อป ดอท เน็ท 513,600.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 507/2561 27 กันยายน 2561

บริษัท คอมพ์-แวร์ คอมพิวเตอร์เอเจนซ่ี 

จ้ากัด

587,600

54 จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาประชาคม จังหวัดราชบุรี 462,000.00           461,747.53    เฉพาะเจาะจง มี เอ็นจิเนียร่ิง อิเล็คทริค 457,262.14             มี เอ็นจิเนียร่ิง อิเล็คทริค 457,266.14                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 508/2561 27 กันยายน 2561

55 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมชั น 7 (UX702) 

อาคารอเนกประสงค์

692,000.00           561,058.94    e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 526,330 บริษัท ซิมม์ 072 จ้ากัด 478,157.43                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 473/2561 28 กันยายน 2561

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ฉันธไมตรี วิศวกรรม 515,200.94

บริษัท คล่องชาญวัฒนา จ้ากัด 560,821.24

หจก. เอส.พี.อาร์เดคคอร์เรช่ัน 494,990.97

บริษัท ซิมม์ 072 จ้ากัด 478,157.43

56 ซื อชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟ้า ระยะท่ี 1 พร้อมติดตั ง

 จ้านวน 122 ชุด

1,900,000.00 1,968,640.67 คัดเลือก บริษัท อินทิเกรช่ัน มีชัวร์เมนท์ โซลูช่ัน 

จ้ากัด

1,887,608.40 บริษัท อินทิเกรช่ัน มีชัวร์เมนท์ 

โซลูช่ัน จ้ากัด

1,887,608.40                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 497/2561 28 กันยายน 2561

บริษัท เวิลด์เทคโนโลย่ี เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 1,905,884.00

บริษัท ไบนารี อินเตอร์เทรด จ้ากัด 1,897,398.90

57 ซื อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั ง จ้านวน 1 

ระบบ โดยวิธีคัดเลือก

2,700,500.00        2,650,000.00 คัดเลือก บริษัท ฮิลเลียร์ เทคโนโลยี (ไทย) จ้ากัด 2,700,745.27 บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน 

เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ้ากัด

2,635,000.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 498/2561 28 กันยายน 2561

บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จ้ากัด 2,807,363.28

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน 

เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ้ากัด

2,650,000.00

58 จ้างซ่อมเคร่ืองทดสอบ X-ray Fluorescence 

Spectrometer จ้านวน 1 งาน

139,100.00           139,100.00    เฉพาะเจาะจง บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 139,100.00 บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 139,100.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 499/2561 28 กันยายน 2561

59 ประกวดราคาซื อระบบจัดเก็บข้อมูลผ่านเครือข่าย 

จ้านวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

 (e-bidding)

2,500,000.00        2,500,000.00 e-bidding บริษัท เน็กซ์เจน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน 

จ้ากัด

2,393,000.00          บริษัท เน็กซ์เจน เน็ตเวิร์ค คอร์

ปอเรช่ัน จ้ากัด

2,393,000.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 500/2561 28 กันยายน 2561

อะธีน่า ไอ.ที. 2,388,454.00          

60  ซื อเคร่ืองเตาปฏิกรณ์ความดันและอุณหภูมิสูง 

จ้านวน 1 เคร่ือง

1,536,000.00        1,535,450.00 คัดเลือก บริษัท สยามจิมมาร์แมน จ้ากัด 1,535,450.00          บริษัท สยามจิมมาร์แมน จ้ากัด 1,535,450.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 501/2561 28 กันยายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. .2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ งเยนเนอรัลซัพพลาย

 จ้ากัด

1,805,090.00          

61 จ้างท้าเคร่ืองพิมพ์แบบต่อเน่ือง R๒R (Roll-to-Roll

 Printing Machine) จ้านวน ๑ ชุด

8,400,000.00        8,430,000.00 เฉพาะเจาะจง มอริโอ อินเตอร์เนช่ันแนล 8,430,000.00          มอริโอ อินเตอร์เนช่ันแนล 8,400,000.00                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 510/2561 28 กันยายน 2561

62  ซื อเคร่ืองอังไอน ้าหรืออ่างน ้าควบคุมอุณหภูมิพร้อม

ระบบหมุนเวียนน ้า (WATER BATH WITH 

TEMPERATURE CONTROL AND CIRCULATION

 SYSTEM) จ้านวน ๒ เคร่ือง

120,000.00           112,000.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ งเยนเนอรัลซัพพลาย

 จ้ากัด

111,922.00             บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตติ งเยนเนอรัลซัพ

พลาย จ้ากัด

110,000.00                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 512/2561 28 กันยายน 2561

63 จ้างเหมาท้าคู่มือปฎิบัติการ เร่ือง การใช้เคร่ืองมือ

ทางวิทยาศาสตร์ จ้านวน 50 เล่ม

45,000.00            45,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แสงเทียนการพิมพ์ 43,067.50              ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด แสงเทียนการพิมพ์ 43,067.50                    เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 513/2561 28 กันยายน 2561

64 ซื อกล้องจุลทรรศน์ซูมชนิดสเตอริโอ จ้านวน 1 ชุด 77,000.00            77,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยีจ้ากัด 76,970.00              บริษัท พีเอ็มซี เทคโนโลยีจ้ากัด 76,970.00                    เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 514/2561 28 กันยายน 2561

65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงกันซึม

ดาดฟ้าอาคารเรียนรวม 1 ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1,270,000.00        1,131,921.25 e-bidding บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด 584,098.02             บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด 584,098.02                  เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 489/2561 29 กันยายน 2561

บริษัท บลูเคอร์ จ้ากัด 898,590.00             

บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์(ไทย) จ้ากัด 960,174.11             

บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 1,023,243.11          

บริษัท แมทเท็น จ้ากัด 909,184.35             

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จ้ากัด 1,043,137.92          

บริษัท ฟีนิคส์ โพรไวด์เดอร์ จ้ากัด 997,237.84             

บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ้ากัด 633,000.00             

บริษัท หน่ึงสองสามส่ี เน็กซ์ จ้ากัด 963,000.00             

บริษัท ซิมม์ 072 จ้ากัด 901,671.11             

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ปาริชาต 017 บิวท์ 834,600.00             

66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงกันซึม

ดาดฟ้าส้านักงานอธิการบดี ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้านวน 1 รายการ

2,143,000.00        2,139,620.15 e-bidding บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด 1,188,852.39          บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ้ากัด 1,188,852.39                เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 506/2561 29 กันยายน 2561

บริษัท บลูเคอร์ จ้ากัด 1,819,000

บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์(ไทย) จ้ากัด 1,889,750.54

บริษัท เคเอสบีที เอ็นจิเนียร่ิง จ้ากัด 1,911,361.47

บริษัท แมทเท็น จ้ากัด 1,090,570.75

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จ้ากัด 1,896,123.50

บริษัท ฟีนิคส์ โพรไวด์เดอร์ จ้ากัด 2,019,020.40



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. .2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ

จ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ้ากัด 1,596,975

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จ้ากัด 2,122,535

บริษัท ฮอริซัน-ริม จ้ากัด 1,232,000

บริษัท หน่ึงสองสามส่ี เน็กซ์ จ้ากัด 1,879,990

บริษัท ซิมม์ 072 จ้ากัด 1,638,063

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ปาริชาต 017 บิวท์ 1,605,000



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป
ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ (บำท) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ (บำท) เลขท่ี วันท่ี

1 กระดานไวท์บอร์ด 7 แผ่น 255,000.00               254,657.75     เฉพาะเจาะจง หจก.วิคตอร่ี เวิลด์ วิคกรุ๊ป 254,657.75             หจก.วิคตอร่ี เวิลด์ วิคกรุ๊ป 254,657.75     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/7511 3 กันยายน 2561

2 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณบ่อหน่วยน ้าข้าง
อาคารหอพักห้องเรียน วิทย์ - วิทย์

112,300.00               111,523.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท พรสิวลี วิศวกรรม จ้ากัด 93,575.00              บริษัท พรสิวลี วิศวกรรม จ้ากัด 93,575.00      เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/7616 6 กันยายน 2561

3 ซื อหนังสือ จ้านวน 38 รายการ 148,000.00               147,040.00     เฉพาะเจาะจง เฟมบุ๊คส์ 147,000.00             เฟมบุ๊คส์ 147,000.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/7689 7 กันยายน 2561
4 เคร่ืองยืมหนังสือด้วยตนเอง (self cheak kiosk) 

จ้านวน 1 เคร่ือง
400,000.00               385,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เทรซ ออน จ้ากัด 385,200.00 บริษัท เทรซ ออน จ้ากัด 385,200.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/7641 6 กันยายน 2561

บริษัท ซิสเต็ม ควอลิตี  แอนด์ คอนซัลแตนท์ 
จ้ากัด

423,720.00 
บริษัท ที เค เอส เทเลคอม จ้ากัด 449,400.00

4 การจ้างจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี ยง พ.ศ. 2561

500,000.00               499,502.75     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็มโอ จ้ากัด (มหาชน) 499,502.75             บริษัท ซีเอ็มโอ จ้ากัด (มหาชน) 499,502.75     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/7713 12 กันยายน 2561

5 ตู้ดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) จ้านวน 2 ตู้ 500,000.00               500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ้ากัด 499,583.00             บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ้ากัด 499,583.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/7707 18 กันยายน 2561

6 อุปกรณ์ประชุมและสอนทางไกล จ้านวน 1 ชุด 300,000.00               294,250.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ้ากัด 294,250.00             บริษัท เอวี-ซายน์เทค จ้ากัด 294,250.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/7876 19 กันยายน 2561

7 ซื อ Server จ้านวน 1 ชุด 160,000.00               159,430.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จ้ากัด 159,430.00             บริษัท เอ ไอ ซิสเต็ม จ้ากัด 159,430.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/7875 12 กันยายน 2561

8 ซื ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จ้านวน 4 
เคร่ือง

500,000.00               500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เคป เอ็นจีเนียร่ิง เซอร์วิส จ้ากัด 500,000.00             บริษัท เคป เอ็นจีเนียร่ิง เซอร์วิส จ้ากัด 500,000.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8004 18 กันยายน 2561

9 ซื อชุดทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของเคร่ืองอุ่น
ไส้กรอก จ้านวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

500,000.00               492,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีโร่ลอส จ้ากัด 492,200.00             บริษัท ซีโร่ลอส จ้ากัด 492,200.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8003 24 กันยายน 2561

10 ซื อกล้องถ่ายรูป จ้านวน 10 ตัว 300,000.00               299,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รุ่งเรืองโรจน์ ออฟฟิศ เซอร์วิส จ้ากัด 299,600.00             บริษัท รุ่งเรืองโรจน์ ออฟฟิศ เซอร์วิส จ้ากัด 299,600.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8011 18 กันยายน 2561

11 จ้างเหมาให้บริการจัดหาต๊ัวเคร่ืองบิน จ้านวน 1 งาน 178,200.00               178,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จ้ากัด 178,200.00             บริษัท แทรเวล คลิก (ประเทศไทย) จ้ากัด 178,200.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/7923 14 กันยายน 2561

12 ซ่อมครุภัณฑ์การศึกษา จ้านวน 5 รายการ 495,000.00               492,200.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ้ากัด 492,200.00             บริษัท พาราไซแอนติฟิค จ้ากัด 492,200.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8005 18 กันยายน 2561

13 ซื อแบตเตอร่ีส้าหรับระบบโซลาร์เซล์ จ้านวน 32 ลูก 383,488.00               383,488.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เรฟเซน์ จ้ากัด 383,488.00             บริษัท เรฟเซน์ จ้ากัด 383,488.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8006 18 กันยายน 2561

14 ซ่อมเคร่ืองอบแห้งแช่แข็ง จ้านวน 1 งาน 400,000.00               399,998.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ้ากัด 399,998.00             บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ้ากัด 399,998.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8008 18 กันยายน 2561

15 ซื อครุภัณฑ์การศึกษา จ้านวน 3 รายการ 382,289.60               382,289.60     เฉพาะเจาะจง สหมิตร วิศวกิจ 382,289.60             สหมิตร วิศวกิจ 382,289.60     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8007 18 กันยายน 2561

16 ซื อเคร่ืองแตกเซลล์ด้วยเคร่ืองเสียงความถ่ีสูง 
จ้านวน 1 เคร่ือง

140,000.00               140,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด 140,000.00             บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมช่ัน จ้ากัด 140,000.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8009 18 กันยายน 2561

17 ปรับปรุงเคร่ืองอบแห้งลมร้อน จ้านวน 1 งาน 146,055.00               146,055.00     เฉพาะเจาะจง หจก.พาสเจอร์ 146,055.00             หจก.พาสเจอร์ 146,055.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8020 18 กันยายน 2561

18 ซื อเคร่ืองกรองน ้า RO จ้านวน 1 เคร่ือง 498,000.00               498,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ้ากัด 498,000.00             บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ้ากัด 498,000.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8019 18 กันยายน 2561

19 ซื อป๊ัมน ้า (Peristaltic Pump) จ้านวน 2 ตัว 190,000.00               173,917.80     เฉพาะเจาะจง บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 173,917.80             บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ้ากัด 173,917.80     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8018 18 กันยายน 2561

20 ซื อกล้องวงจรปิด จ้านวน 1 ระบบ 200,000.00               200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จ้ากัด 199950.9 บริษัท รามอินทรา อินเตอร์เทรด จ้ากัด 199,950.90     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8112 19 กันยายน 2561

บริษัท เอ.พี.ซีเคียวริตี  ซิสเด็มส์ จ้ากัด 214920.2

21 ซื อโต๊ะเก้าอี นักเรียน จ้านวน 100 ชุด 120,000.00               107,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไดโซ อินเตอร์เทรด จ้ากัด 107,000.00             บริษัท ไทยไดโซ อินเตอร์เทรด จ้ากัด 107,000.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8114 19 กันยายน 2561

22 ซื อชุดกล้องถ่ายวิดิโอความคมชัดสูง จ้านวน 2 ชุด 105,000.00               102,980.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ้ากัด 102,827.00             บริษัท ซิกส์ สมายล์ โซลูช่ันส์ จ้ากัด 102,827.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8115 19 กันยายน 2561

บริษัท ไอซอฟเทม จ้ากัด (ส้านักงานใหญ่) 105,609.00             

23 ซื อแท๊บเล๊ต จ้านวน 30 เคร่ือง 480,000.00               478,290.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ้ากัด (มหาชน) 478,290.00             บริษัท คอมเซเว่น จ้ากัด (มหาชน) 478,290.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8113 19 กันยายน 2561

บริษัท ซาปูระ ซินเนอร์ยี (ประเทศไทย) จ้ากัด 497,550.00             

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จ้ำงในรอบเดือนกันยำยน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง



ล ำดับท่ี งำนจัดซ้ือจัดจ้ำง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้ำง รำคำกลำง วิธีซ้ือหรือจ้ำง รำยช่ือผู้เสนอรำคำและรำคำท่ีเสนอ ผู้ได้รับกำรคัดเลือกและรำคำ เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป
ผู้เสนอรำคำ รำคำท่ีเสนอ (บำท) ผู้ได้รับกำรคัดเลือก รำคำ (บำท) เลขท่ี วันท่ี

สรุปผลกำรด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จ้ำงในรอบเดือนกันยำยน
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญำ หรือข้อตกลง
ในกำรซ้ือหรือจ้ำง

24 ซื อชุดคอมพิวเตอร์ จ้านวน 10 ชด 285,000.00               279,965.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรซายน์เอ็นทิฟิค 2009 จ้ากัด  279,965.50             บริษัท โปรซายน์เอ็นทิฟิค 2009 จ้ากัด  279,965.50     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8111 19 กันยายน 2561

ปัณณวิชญ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 285,690.00             

25 จ้างเหมาซ่อมแซมเคร่ืองสูบน ้ากับเพลิง ขนาด 750
 GPM จ้านวน 1 เคร่ือง

199,500.00               198,485.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จ้ากัด 198,485.00             บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จ้ากัด 198,485.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8110 19 กันยายน 2561

26 จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ป๊ัมน ้า จ้านวน 2 รายการ 240,000.00               237,995.82     เฉพาะเจาะจง บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จ้ากัด 237,995.82             บริษัท อีเวอร์ซอณ พาวเวอร์ จ้ากัด 237,995.82     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8117 19 กันยายน 2561

27 ตู้ชีวนิรภัย (Biosafety cabinet) Class II A2 ขนาด
 4 ฟุต จ้านวน 1 เคร่ือง

400,000.00               380,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น.วาย.อาร์ 370,000.00             ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ็น.วาย.อาร์ 370,000.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8166 20 กันยายน 2561

28 จ้างพิมพ์หนังสือจิตอาสา 2000 เล่ม 200,000.00               195,455.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 120,910.00             ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด วาย.ซีเอช.มีเดีย 120,910.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8154 20 กันยายน 2561

29 วัสดุลวด NT-N Wire 158,895.00               158,895.00     เฉพาะเจาะจง  บริษัท ฟูรูคาวา (ประเทศไทย) จ้ากัด 158,895.00              บริษัท ฟูรูคาวา (ประเทศไทย) จ้ากัด 158,895.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/8178 20 กันยายน 2561

30 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จ้านวน 3 
รายการ

160,000.00               156,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรช่ัน จ้ากัด 117,700.00             บริษัท ฟีเออร์ คอร์เปอร์เรช่ัน จ้ากัด 117,700.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8152 20 กันยายน 2561

31 ระบบท้าความชื นภายในโรงเรือนเพาะเห็ดพร้อม
ติดตั ง จ้านวน ๒ โรง

316,700.00               316,613.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาร์มดี เอเซีย จ้ากัด 316,613.00             บริษัท ฟาร์มดี เอเซีย จ้ากัด 316,613.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8177 20 กันยายน 2561
32 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ (Engineering Workstation) 

จ้านวน 7 เคร่ือง
120,000.00               113,848.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทิพย์ อินฟอร์เมช่ัน ซิสเต็มส์ จ้ากัด 113,848.00             บริษัท ทิพย์ อินฟอร์เมช่ัน ซิสเต็มส์ จ้ากัด 113,848.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/8187 21 กันยายน 2561

33 เคร่ืองแท็บเล็ต จ้านวน 45 เคร่ือง 202,500.00               202,230.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ร็อตเก็ตเทียร์ เทรดดิ ง จ้ากัด 202,230.00             บริษัท ร็อตเก็ตเทียร์ เทรดดิ ง จ้ากัด 202,230.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/8241 24 กันยายน 2561

บริษัท เค พี พี เทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิส จ้ากัด 216,675.00             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ตุลาคม 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

1  จ้างจัดท าโครงการจัดท าคลิปวิดีโอและประชาสัมพันธ์

โครงการ Working Adult Education (WAE) จ านวน 1 

โครงการ

430,000.00                   411,950.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮับไวเซอร์ จ ากัด 411,950.00               บริษัท ฮับไวเซอร์ จ ากัด 411,950.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
516/2561 1 ตุลาคม 2561

2  จ้างจัดท าโครงการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาเก่า มจธ. 

ผ่านระบบคลาวด์ จ านวน 1 โครงการ

350,000.00                   321,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ดี คอนซัลต้ิง จ ากัด 321,000.00 บริษัท คลาวด์ดี คอนซัลต้ิง จ ากัด 321,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
517/2561 1 ตุลาคม 2561

3 จ้างเหมาให้บริการก าจัดปลวก จ านวน 1 งาน 21,400.00                     21,400.00         เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอน.เอส.เคมิคอล 21,400.00                หจก.พี.เอน.เอส.เคมิคอล 21,400.00        เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
1/2562 1 ตุลาคม 2561

4 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบจัดเก็บค่าใช้จ่าย

โทรศัพท์ จ านวน 1 ระบบ

53,000.00                     49,220.00         เฉพาะเจาะจง บจ.คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี 49,220.00                บจ.คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี 49,220.00        เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
2/2562 1 ตุลาคม 2561

5 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายเพ่ือใช้ใน

การศึกษา จ านวน 1 เคร่ือง

350,000.00                   300,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ซีดีจี ซิสเต็มส์ 300,000.00               บจ.ซีดีจี ซิสเต็มส์ 321,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
3/2562 1 ตุลาคม 2561

6 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์บางมด

 จ านวน 1 ระบบ

460,000.00                   449,400.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เฟล็กซ์คอม 449,400.00               บจ.เฟล็กซ์คอม 449,400.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
4/2562 1 ตุลาคม 2561

7 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์บางขุน

เทียน   จ านวน  1 ระบบ

236,000.00                   205,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.อธิ คอร์ปอเรช่ัน 205,000.00               บจ.อธิ คอร์ปอเรช่ัน 205,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
5/2562 1 ตุลาคม 2561

8 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย 

(Router)  จ านวน 1 ระบบ

300,000.00                   290,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน 290,000.00               บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูช่ัน 290,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
6/2562 1 ตุลาคม 2561

9 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบบริการสารสนเทศ มจธ.

 (KMUTT Information Services System)  จ านวน  1  

ระบบ

220,000.00                   218,280.00       เฉพาะเจาะจง บจ.โกอ้ิงเจ็ส 218,280.00               บจ.โกอ้ิงเจ็ส 218,280.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
7/2562 1 ตุลาคม 2561

10 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบงานสารบรรณและ

จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web   จ านวน  1  

ระบบ

140,000.00                   131,172.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ 131,172.00               บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์ 131,172.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
8/2562 1 ตุลาคม 2561

11 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบส ารองไฟฟ้า (UPS) 

จ านวน 1 ระบบ

130,000.00                   111,226.50       เฉพาะเจาะจง บจ.พซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 111,226.50               บจ.พซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียร่ิง 111,226.50       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
9/2562 1 ตุลาคม 2561

12 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์ 

(CMS)  จ านวน  1  ระบบ

260,000.00                   243,960.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ทีเอ็นที มีเดีย แอนด์ เน็ตเวิร์ค 243,960.00               บจ.ทีเอ็นที มีเดีย แอนด์ เน็ตเวิร์ค 256,800.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
10/2562 1 ตุลาคม 2561

13 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล Oracle

 จ านวน 1 ระบบ

420,000.00                   412,271.00       เฉพาะเจาะจง บจ.จีเอเบิล 412,271.00               บจ.จีเอเบิล 412,271.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
11/2562 1 ตุลาคม 2561

14 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบเอกสารประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting  Document  System)  

จ านวน 1 ระบบ

190,000.00                   182,970.00       เฉพาะเจาะจง บจ.แมกซ์เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) 182,970.00               บจ.แมกซ์เซฟว่ิงส์ (ประเทศไทย) 182,970.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
12/2562 1 ตุลาคม 2561

15 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบโทรศัพท์  มจธ.ราชบุรี 

 จ านวน 1 ระบบ

240,000.00                   187,464.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค 187,464.00               บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค 214,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
13/2562 1 ตุลาคม 2561

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

16 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบควบคุมการเข้า-ออก

ประตู (Access Control System)  จ านวน  1  ระบบ

85,000.00                     79,406.19         เฉพาะเจาะจง บจ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส 

เน็ตเวิร์ค

79,406.19                บจ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน 

เซอร์วิส เน็ตเวิร์ค

79,406.19        เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
14/2562 1 ตุลาคม 2561

17 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบบันทึกการเรียนการ

สอนอัตโนมัติ จ านวน 1 ระบบ

170,000.00                   160,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ซอฟท์ เอฟเวอร์ 160,000.00               บจ.ซอฟท์ เอฟเวอร์ 160,500.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
15/2562 1 ตุลาคม 2561

18 จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) จ านวน 1

 ระบบ

600,000.00                   600,000.00       เฉพาะเจาะจง บจ.อินโนวิซ  โซลูช่ันส์ 600,000.00               บจ.อินโนวิซ  โซลูช่ันส์ 600,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
16/2562 1 ตุลาคม 2561

19 จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

การศึกษา (NewACIS)  จ านวน 1 ระบบ

2,500,000.00                 2,405,000.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ยิบอินซอย 2,405,000.00            บจ.ยิบอินซอย 2,300,000.00    เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
17/2562 1 ตุลาคม 2561

20 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองแม่ข่ายและซอฟท์แวร์

ฐานข้อมูล (database server) จ านวน 1 ระบบ

3,500,000.00                 3,181,110.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ยิบอินซอย 3,181,110.00            บจ.ยิบอินซอย 3,191,810.00    เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
18/2562 1 ตุลาคม 2561

21 จ้างบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จ านวน  1 ชุด 700,000.00                   699,780.00       เฉพาะเจาะจง บจ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ 699,780.00               บจ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์ 697,640.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
20/2562 1 ตุลาคม 2561

22 จ้างให้บริการท าความสะอาดอาคารปฏิบัติการพ้ืนฐาน 

จ านวน 1 เดือน

26,355.66                     26,355.66         เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเรเซีย พร๊อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส (ประเทศ

ไทย)

26,355.66                บจก.ยูเรเซีย พร๊อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส 

(ประเทศไทย)

26,355.66        เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
21/2562 1 ตุลาคม 2561

23 จ้างเหมางานบริการและบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา 

จ านวน 2 รายการ

96,300.00                     96,300.00         เฉพาะเจาะจง บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 96,300.00                บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี 96,300.00        เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
22/2562 1 ตุลาคม 2561

24  จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ือง Scanning Electron

 Microscope (SEM) จ านวน 1 งาน 

214,000.00                   214,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลููช่ัน (ประเทศไทย) 

จ ากัด

214,000.00               บริษัท เครส นาโนโซลููช่ัน (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

214,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
23/2562 1 ตุลาคม 2561

25 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) จ านวน 

2 รายการ

121,445.00                   121,445.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู พี เอส (ไทยแลนด์) จ ากัด 121,445.00               บริษัท วิคทรอน ยู พี เอส (ไทย

แลนด์) จ ากัด

121,445.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
24/2562 1 ตุลาคม 2561

26 จ้างให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าขนาดท่ีน่ังไม่น้อยกว่า 14 ท่ี

น่ัง พร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 2 คัน

360,000.00                   360,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 359,332.00               บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 359,332.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
25/2562 1 ตุลาคม 2561

27 จ้างให้บริการยานพาหนะรับส่งระหว่างพ้ืนท่ี มจธ.บางมด -

 มจธ.ราชบุรี

241,000.00                   241,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 240,431.91               บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 240,431.91       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
26/2562 1 ตุลาคม 2561

28 ซ้ือถุงขยะสีด า จ านวน 4 รายการ 497,000.00                   497,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันต้า มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เซอร์วิส 

จ ากัด

496,271.71               บริษัท ซันต้า มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ 

เซอร์วิส จ ากัด

429,352.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
27/2562 1 ตุลาคม 2561

29 ซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง

555,000.00                   555,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จ ากัด 554,194.00               บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จ ากัด 554,194.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
28/2562 1 ตุลาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

30 จ้างให้บริการจัดเก็บและจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1,559,000.00                 1,559,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จ ากัด 1,559,000.00            บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จ ากัด 1,559,000.00    เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
29/2562 1 ตุลาคม 2561

31 จ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2,162,000.00                 2,162,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จ ากัด 2,161,400.00            บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จ ากัด 2,161,400.00    เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
30/2562 1 ตุลาคม 2561

32 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลภายใน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3,913,912.00                 3,913,912.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน 

จ ากัด

3,913,912.00            บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออ

โตเมช่ัน จ ากัด

3,913,912.00    เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
31/2562 1 ตุลาคม 2561

33 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ไม่รวมอะไหล่)

4,583,800.00                 4,583,800.00     คัดเลือก 1.บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน

 จ ากัด

4,583,750.45            บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออ

โตเมช่ัน จ ากัด

4,557,385.94  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
32/2562 1 ตุลาคม 2561

34 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทู - เอช.เอ็นจิเนียร่ิง 4,583,749.87            33/2562 1 ตุลาคม 2561

35 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์

ขนของ (รวมอะไหล่)

388,000.00                   388,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จ ากัด 388,000.00               บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จ ากัด 388,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
34/2562 1 ตุลาคม 2561

36 ซ้ือกระดานอัจฉริยะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

250,400.00                   250,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน จ ากัด 223,986.67               บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมช่ัน 

จ ากัด

206,510.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
35/2562 1 ตุลาคม 2561

37 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัยเคร่ือง 

Inductively Coupled Plasma (ICP) จ านวน 1 เคร่ือง

75,970.00                     75,970.00         เฉพาะเจาะจง บจก.เพอร์กิน เอลเมอร์ 75,970.00                บจก.เพอร์กิน เอลเมอร์ 75,970.00        เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
36/2562 1 ตุลาคม 2561

38 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย จ านวน

 2 รายการ

55,640.00                     55,640.00         เฉพาะเจาะจง บจก.พาราไซแอนติฟิค 55,640.00                บจก.พาราไซแอนติฟิค 55,640.00        เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
37/2562 1 ตุลาคม 2561

39 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย เคร่ือง

วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ า (Total Organic 

Analyzer)  จ านวน 1 เคร่ือง

25,680.00                     25,680.00         เฉพาะเจาะจง บจก. ออโตเมช่ัน เซอร์วิส 25,680.00                บจก. ออโตเมช่ัน เซอร์วิส 25,680.00        เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
38/2562 1 ตุลาคม 2561

40 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย จ านวน

 2 รายการ

278,200.00                   278,200.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 278,200.00               บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จ ากัด 278,200.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
39/2562 1 ตุลาคม 2561

41 จ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และ

จัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (ราชบุรี)

742,360.00                   742,360.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 742,360.00               บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิ

ลิต้ี จ ากัด

742,360.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
40/2562 1 ตุลาคม 2561

42 จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

1,296,600.00                 1,296,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยพิทักษ์ซี

เคียวริต้ีเซอร์วิส จ ากัด

1,296,600.00            บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย

พิทักษ์ซีเคียวริต้ีเซอร์วิส จ ากัด

1,296,600.00    เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
41/2562 1 ตุลาคม 2561

43 จ้างให้บริการท าความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

663,000.00                   663,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ช้างย้ิม การ์ด

จ ากัด

663,000.00               บริษัท รักษาความปลอดภัย ช้างย้ิม

 การ์ดจ ากัด

663,000.00       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
42/2562 1 ตุลาคม 2561

44 จ้างให้บริการท าความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2,561,000.00                 2,560,315.88     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส

(ประเทศไทย) จ ากัด

2,560,315.88            บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ต้ี 

เซอร์วิส(ประเทศไทย) จ ากัด

2,560,315.88    เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
43/2562 1 ตุลาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

45 จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 1 รายการ

47,937,700.00               47,937,602.10   e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพ

เพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด

47,871,392.54           บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 

พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด

47,867,520.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
44/2562 1 ตุลาคม 2561

46 จ้างให้บริการท าความสะอาดอาคารพระจอมเกล้าราชา

นุสรณ์ ๑๙๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

298,300.00                   298,266.18       เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 298,266.18               บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 298,266.18       เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข และ

อยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร
45/2562 1 ตุลาคม 2561

47 จ้างให้บริการบ ารุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบแสง

อะตอม

80,000.00                     80,000.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท เครส นาโนโซลูช่ัน (ประเทศไทย)

 จ ากัด

80,000.00               บริษัท เครส นาโนโซลูช่ัน 

(ประเทศไทย) จ ากัด

80,000.00      เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

46/2562 1 ตุลาคม 2561

48 จ้างให้บริการสุขอนามัย 490,500.00                   490,167.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล  อินนิเซียล (ประเทศไทย) 

จ ากัด
490,167.00 บริษัท เร็นโทคิล  อินนิเซียล 

(ประเทศไทย) จ ากัด
490,167.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

47/2562 1 ตุลาคม 2561

49 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร(ไม่

รวมอะไหล่) ของภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

200,000.00                   199,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จ ากัด 199,500.00            บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จ ากัด 199,500.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

48/2562 1 ตุลาคม 2561

50 จ้างเหมาก าจัดปลวก มด แมลง และหนู ภายใน มจธ.

บางขุนเทียนจ านวน 11 อาคาร

330,000.00                   321,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส จ ากัด 321,000.00            บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส จ ากัด 321,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

49/2562 1 ตุลาคม 2561

51 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน

ห้องปฏิบัติการวิจัยสะอาด จ านวน 1 ห้อง

444,050.00                   444,050.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พราว เทคโนเวช่ัน จ ากัด 438,486.00            บริษัท พราว เทคโนเวช่ัน จ ากัด 438,486.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

50/2562 1 ตุลาคม 2561

52 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบควบคุมการเข้า-

ออกประตูอัตโนมัติ จ านวน  1  รายการ

21,053.50                     21,053.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด
21,053.50              บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ

เคช่ัน

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด

21,053.50      เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

51/2562 1 ตุลาคม 2561

53 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด 

จ านวน  1  รายการ

26,000.00                     26,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด
26,000.00              บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ

เคช่ัน

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด

26,000.00      เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

52/2562 1 ตุลาคม 2561

54 ซ้ือพร้อมปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้า มจธ.บางขุนเทียน

 พร้อมติดต้ัง จ านวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,840,000.00                 4,510,050.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบีบี จ ากัด 4,500,000.00          บริษัท เอบีบี จ ากัด 4,500,000.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

55/2562 5 ตุลาคม 2561

55 เคร่ืองแยกเซลล์สาหร่าย (Vibrating separator) 410,000.00                   410,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จ ากัด 409,810.00            บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จ ากัด 409,810.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

57/2562 11 ตุลาคม 2561

56 ซ้ือตู้คอนเทนเนอร์ส านักงานพร้อมระบบปฏิบัติการ 355,000.00                   355,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เจ.โมเดิร์น สตีล จ ากัด 334,696.00            บริษัท เอ็น.เจ.โมเดิร์น สตีล จ ากัด 334,696.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

58/2562 11 ตุลาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

57 ซ้ือชุดปฏิบัติการการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

378,400.00                   378,400.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด 376,000.00            บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ 

จ ากัด

376,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

64/2562 11 ตุลาคม 2561

58 ซ้ือเคร่ืองตัดเลเซอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

400,000.00                   400,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างห้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองแมชชีนเนอร่ี 

แอนด์ ทูล
38,000.00              ห้างห้นส่วนจ ากัด สิงห์ทองแม

ชชีนเนอร่ี แอนด์ ทูล

380,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

65/2562 11 ตุลาคม 2561

59 ซ้ือระบบ CCTV IP ถนนรอบนอกและท่ารถบริการ 

มจธ.บางขุนเทียน จ านวน 1 ระบบ

1,150,000.00                 1,150,000.00  คัดเลือก  บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จ ากัด, 1,144,365.00          บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ

เคช่ัน

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด

1,130,000.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

71/2562 11 ตุลาคม 2561

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน เซอร์วิส 

เน็ทเวิร์ค จ ากัด
1,130,000.00          

บริษัท พี.เอส.เอส คอมมิวนิเคช่ัน แอนด์ ซัพ

พลาย จ ากัด
1,230,500.00          

60 จ้างเหมาปรับปรุงท่อดับเพลิง อาคารเรียนและ

ปฏิบัติการคณะพลังงานส่ิงแวดล้อมและวัสดุ แขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ

2,568,000.00  2,568,000.00   e-bidding บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 1,806,565.64          บริษัท พี. เอส. เพาเวอร์ลายส์ 

จ ากัด

1,806,565.64  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

54/2562 12 ตุลาคม 2561

61 ซ้ือเคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง 

(Spectrophotometer)

177,000.00  176,550.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จ ากัด 176,550.00            บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศ

ไทย) จ ากัด

176,550.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

60/2562 12 ตุลาคม 2561

62 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองวัดขนาดอนุภาค 

จ านวน 1 ชุด

28,890.00                     28,890.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จ ากัด 28,890.00              บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 

จ ากัด
28,890.00      เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

68/2562 12 ตุลาคม 2561

63 ซ้ือแคลมป์วัดกระแสไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 2 เคร่ือง

280,000.00                   280,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด 278,200.00            บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด 278,200.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

62/2562 16 ตุลาคม 2561

64 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองวิเคราะห์พ้ืนท่ีผิว

และคุรสมบัติของรูพรุน จ านวน 1 ชุด

35,600.00                     35,600.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีโอ (ประเทศไทย) จ ากัด 35,600.00              บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จ ากัด 35,600.00      เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

66/2562 16 ตุลาคม 2561

65 จ้างเหมาร้ัวช่ัวคราวบริเวณด้านหน้า (พ้ืนท่ีใหม่) 

จ านวน 1 รายการ

300,000.00                   300,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปัญจะธนรัตน์ 266,200.58            บริษัท ทรัพย์สุวรรณ เอ็นจิเนียร่ิง

 แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

223,372.97     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

72/2562 16 ตุลาคม 2561

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ 

คอนสตรัคช่ัน จ ากัด
223,372.97            

66 ครุภัณฑ์รายการพิเศษ (เคร่ืองพิมพ์อักษรเบรลล์) 

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 1 เคร่ือง

350,000.00                   350,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พลกรเทคโนโลยี จ ากัด 347,750.00            บริษัท พลกรเทคโนโลยี จ ากัด 347,750.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

75/2562 16 ตุลาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

67 ซ้ือเคร่ืองข้ึนรูปช้ินงานต้นแบบ 3 มิติ (3D Printing) 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

  1,594,300.00  1,594,300.00  คัดเลือก บริษัท แอพพลิแคด จ ากัด,บริษัท อัลเทค 

เอเชีย แปซิฟิค
1,347,130.00          บริษัท อัลเทค เอเชีย แปซิฟิค 1,340,000.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

78/2562 16 ตุลาคม 2561

68 ซ้ือชุดเลนส์กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล แขวงบางมด เขตทุ่ง

ครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

400,000.00                   379,850.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 374,500.00            บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 374,500.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

56/2562 17 ตุลาคม 2561

69 ซ้ือชุดถังปฏิกรณ์เพาะเล้ียงสาหร่าย 215,000.00                   215,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ดี.พี.เทคนิคคอล 

เซอร์วิสเซส
214,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ดี.พี.

เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส

214,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

59/2562 17 ตุลาคม 2561

70 ซ้ือใบพัดสแตนเลสพร้อมแกนเพลาส าหรับบ่อ

เพาะเล้ียงสาหร่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

167,000.00                   167,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ดี.พี.เทคนิคคอล 

เซอร์วิสเซส
166,920.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ดี.พี.

เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส

166,920.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

61/2562 17 ตุลาคม 2561

71 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองวิเคราะห์ทาง

ปริมาณธาตุหรือโลหะหนักชนิดต่างๆโดยใช้การ

ดูดกลืนแสง จ านวน 1 ชุด

15,515.00                     15,408.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 15,408.00              บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรช่ัน 

จ ากัด
15,408.00      เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

67/2562 17 ตุลาคม 2561

72 ซ้ือเคร่ืองเซอร์คูลาร์ไดโครอิสซึมสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ 

(Circular dichroism spectrophotometer) จ านวน

 1 ชุด

3,400,000.00                 3,400,000.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จ ากัด 3,399,390.00          บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์

 จ ากัด

3,385,000.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

69/2562 19 ตุลาคม 2561

73 ซ้ือเคร่ืองตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแบบสเตรนเกจ 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ ชุด

428,000.00                   428,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด 426,000.00            บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ 

จ ากัด

426,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

82/2562 22 ตุลาคม 2561

74 ซ้ือเคร่ืองกดตัวอย่างดิน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

438,000.00                   438,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จ ากัด 435,000.00            บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ 

จ ากัด

435,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

83/2562 22 ตุลาคม 2561

75 ซ้ือระบบควบคุมประตู (Access Control System) 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

2,100,000.00                 2,088,374.80   เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคช่ัน

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด
2,087,570.00          บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ

เคช่ัน

 เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จ ากัด

 2,087,570 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

88/2562 24 ตุลาคม 2561

76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงทางเช่ือม

วิศวกรรมเคมี - อาคารเรียนรวม 5

810,000.00                   810,000.00     e-bidding บริษัท พี. เอส. เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 658,692.94            บริษัท พี. เอส. เพาเวอร์ลายส์ 

จ ากัด

658,692.94     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

70/2562 25 ตุลาคม 2561

77 ประกวดราคาซ้ือระบบปรับอากาศห้อง MDB/TR 

อาคารเคเอกซ์ พร้อมติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ

810,000.00                   622,363.36     e-bidding บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จ ากัด 590,171.34            บริษัท ซิมม์ 072 จ ากัด 539,280.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

79/2562 26 ตุลาคม 2561

บริษัท เฮงสูง จ ากัด 560,252.00            

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 594,920.00            

บริษัท ซิมม์ 072 จ ากัด 539,280.00            



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

78 จ้างท าแบบประกอบและสร้างเคร่ืองจ่ายยาแผงด้วย

ระบบอัตโนมัติ พร้อมด าเนินการติดต้ังเพ่ือทดสอบการ

ท างานของเคร่ือง จ านวน 1 งาน

9,120,000.00                 9,120,000.00   คัดเลือก บริษัท อินฟินิท กรีน เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 910,000.00            บริษัท อินฟินิท กรีน เอ็นเนอร์ย่ี 

จ ากัด

9,100,000.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

90/2562 26 ตุลาคม 2561

79 ซ้ือชุดทดลองคุณสมบัติพ้ืนฐานและสถิตยศาสตร์ 

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

290,000.00                   290,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซอม จ ากัด 288,900.00            บริษัท เอสซอม จ ากัด 288,900.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

63/2562 29 ตุลาคม 2561

80 จ้างส ารวจสภาพภูมิประเทศแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณ

หน้าโรงชักน้ า โรงไฟฟ้าพระนครใต้

400,000.00                   400,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพร้อมงานส ารวจ จ ากัด 390,000.00            บริษัท ดีพร้อมงานส ารวจ จ ากัด 390,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

103/2562 29 ตุลาคม 2561

81 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งสาธารณะ

 ณ ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 8 ท่านระหว่างวันท่ี 1 6 

พฤศจิกายน 2561

500,000.00                   500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท คะโซคุเรียวโค จ ากัด 450,000.00            บริษัท คะโซคุเรียวโค จ ากัด 450,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

105/2562 29 ตุลาคม 2561

82 ซ้ือตู้อบลมร้อน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

180,000.00                   180,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 180,000.00            บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

180,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

74/2562 30 ตุลาคม 2561

83 ซ้ือชุดแท่นรวมสัญญาณจากโมดูลพร้อมโมดูลรับและ

อ่านค่าสัญญาณ จ านวน 1 ชุด

161,570.00                   161,570.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 161,000.00            บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรูเม้นท์ 

จ ากัด

161,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

80/2562 30 ตุลาคม 2561

84 ซ้ือครุภัณฑ์งานวิจัย จ านวน 3 รายการ 499,900.00                   499,900.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด 499,900.00            บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด 499,900.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

81/2562 30 ตุลาคม 2561

85 ซ้ือเคร่ืองวัดอัตราการไหลของของเหลวชนิดอัลตร้าโซ

นิค แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 

1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

550,000.00                   550,000.00     คัดเลือก  บริษัท เบสท์ เซฟว่ิง เอ็นเนอร์ย่ี จ ากัด 535,000.00            บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ 

จ ากัด

483,907.50     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

93/2562 30 ตุลาคม 2561

บริษัท สยาม ควอลิน้ี เวิร์ค, 518,950.00            

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์ 483,907.50            

86 ซ้ือเคร่ืองเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงท่าข้าม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

1,150,000.00  1,150,000.00   คัดเลือก บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชู่ัน จ ากัด 1,145,000.00          บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชู่ัน 

จ ากัด

1,145,000.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

97/2562 30 ตุลาคม 2561

87 ซ้ือตู้บ่มเช้ือ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จ านวน 1 เคร่ือง

120,000.00                   120,000.00     วิธีเจาะจง บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 120,000.00            บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

120,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

73/2562 31 ตุลาคม 2561

88 ซ้ือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารเรียนรวม 5 แขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ 

โดยวิธีคัดเลือก

1,464,300.00                 1,464,300.00   คัดเลือก บริษัท พี.ที.ซี.เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน 

จ ากัด
1,413,437.90          บริษัท พี.ที.ซี.เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์

ออโตเมช่ัน จ ากัด

1,400,000.00  เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

77/2562 31 ตุลาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

89 ซ้ือตู้ปลอดเช้ือ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ เคร่ือง

428,000.00                   428,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เค. เทค แอสโซสิเอท จ ากัด 428,000.00            บริษัท บี.เค. เทค แอสโซสิเอท 

จ ากัด

428,000.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

89/2562 31 ตุลาคม 2561

90 ซ้ือเคร่ืองสแกนวัตถุสามมิติขนาดเล็กอย่างละเอียดสูง

มาก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน

 1 เคร่ือง

1,451,100.00                 1,408,833.33   คัดเลือก บริษัท โซลูช่ัน ดี จ ากัด 1,411,330.00          บริษัทสแกนเนอร์ส สามมิติ 

(ประเทศไทย) จ ากัด

 1,385,650 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

95/2562 31 ตุลาคม 2561

บริษัทสแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) 

จ ากัด
1,385,650.00          

91 ซ้ือเคร่ืองวัดการดูดกลืนแสง แขวงท่าข้าม เขตบางขุน

เทียน กรุงเทพมหานคร

754,000.00                   753,280.00     คัดเลือก บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จ ากัด 751,140.00            บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์

 จ ากัด

743,657.00     เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 

และอยู่ในวงเงินท่ีได้รับจัดสรร

96/2562 31 ตุลาคม 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

1
เคร่ืองน่ึงฆ่าเช้ือด้วยแรงดันไอน้้า แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ้านวน 1 เคร่ือง

124,000.00              123,050.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ้ากัด 123,050.00            บริษัท ซายน์ลูช่ัน จ้ากัด 123,050.00    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/9120 17 ตุลาคม 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน พฤศจิกายน 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1  ประกวดราคาจ้างให้บริการท าความสะอาดอาคารพระ

จอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

8,200,000.00 8,198,790.92 e-bidding บริษัท เบสท์ อินเวสติเกช่ัน จ ากัด 7,808,753.00 บริษัท เบสท์ อิน
เวสติเกช่ัน จ ากัด

7,800,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 85/2562 1 พฤศจิกายน 2561

บริษัท เอ็น.ซี.ซี. ออล เซอร์วิส จ ากัด 7,972,409.50

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด

8,168,911.13

บริษัท คลีนเวฟ จ ากัด 9,089,145.90

2 ประกวดราคาจ้างให้บริการท าความสะอาดอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มท่ี ๑ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26,740,000.00 26,736,586 e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด

26,261,431.90 บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

 26,258,254.75 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 86/2562 1 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จ ากัด

26,611,733.46

3 ประกวดราคาจ้างให้บริการท าความสะอาดอาคารภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กลุ่มท่ี ๒ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31,210,000.00 31,208,935.7 e-bidding  บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส จ ากัด

30,986,514.49 บริษัท รักษาความ
ปลอดภัย เอ็ม 
พร็อพเพอร์ต้ี 
เซอร์วิส จ ากัด

 30,979,850.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 87/2562 1 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ต้ี เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จ ากัด

31,202,336.46

4 จ้างเหมาบริการบ ารุงรักษาอุปกรณ์ภายในห้องศูนย์
สารสนเทศ (Data Center) จ านวน 1 ระบบ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

450,000.00 441,375.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กนกสิน เอ๊กซปอร์ต อิมปอร์ต 
จ ากัด

441,375.00 บริษัท กนกสิน 
เอ๊กซปอร์ต อิม
ปอร์ต จ ากัด

441,375.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 91/2562 1 พฤศจิกายน 2561

5 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์
ขนของอาคารวิจัยและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ BRI 
(รวมอะไหล่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(บางขุนเทียน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

200,000.00 177,192.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร์ (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

177,192.00 บริษัท โอทิส เอเลเว
เทอร์ (ประเทศไทย)
 จ ากัด

177,192.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 94/2562 1 พฤศจิกายน 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
6 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,200,000.00 1,155,600.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 

จ ากัด
 1,155,600.00 บริษัท แอดวานซ์ 

ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 
จ ากัด

 1,155,600.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 98/2562 1 พฤศจิกายน 2561

7 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 225,000.00 221,704.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 221,704.00 บริษัท ธีระเทรดด้ิง 
จ ากัด

221,704.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 99/2562 1 พฤศจิกายน 2561

8  ซ้ือเคร่ืองตรวจวิเคราะห์หาปริมาณน้ าในผลิตภัณฑ์ยา 
(Karl Fischer Moisture Meter) จ านวน 1 ชุด โดยวิธี
คัดเลือก

1,500,000.00 1,499,987.88 วิธีคัดเลือก บริษัท เมทโธรห์ม สยาม จ ากัด 1,495,000.00 บริษัท เมทโธรห์ม 
สยาม จ ากัด

1,495,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 76/2562 2 พฤศจิกายน 2561

บริษัท 3เอ อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 1,497,000.00

บริษัท คอมพลีท ซายน์ จ ากัด 1,498,000.00

9  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 496,000.00 495,704.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 495,704.25 บริษัท แบงเทรดด้ิง
 1992 จ ากัด

495,704.25        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 100/2562 2 พฤศจิกายน 2561

10 ซ้ือระบบบันทึกการสอนอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

695,500.00 695,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต์เอฟเวอร์ จ ากัด 695,500.00 บริษัท ซอฟต์เอฟ
เวอร์ จ ากัด

688,000.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 108/2562 5 พฤศจิกายน 2561

11 อากาศยานไร้คนขับ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร

150,000.00 118,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เรซ ดิจิตอล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป 
จ ากัด

118,080.00 บริษัท เรซ ดิจิตอล 
เซ็นเตอร์ กรุ๊ป จ ากัด

118,080.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 107/2562 7 พฤศจิกายน 2561

12 จ้างพัฒนาระบบ Single Sign-On จ านวน 1 ระบบ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

500,000.00 499,957.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิฟาย โซลูช่ัน อินทิเกรช่ัน 
จ ากัด

499,957.50 บริษัท ยูนิฟาย 
โซลูช่ัน อินทิเกรช่ัน
 จ ากัด

499,957.50 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 106/2562 8 พฤศจิกายน 2561

13 จ้างท าชุดระเหยแห้ง (Heat Pump Vacuum 
Evaporator) ส าหรับชุดสาธิต โครงการศึกษาวิจัยการ
เพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานกระบวนการอบแบบพ่นฝอย

500,000.00 481,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท การันตี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 481,500.00 บริษัท การันตี เอ็นจิ
เนียร่ิง จ ากัด

481,500.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 121/2562 8 พฤศจิกายน 2561

14 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 124,000.00 123,050.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด 123,050.00 บริษัท ไทย แคน ไบ
โอเทค จ ากัด

123,050.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 101/2562 9 พฤศจิกายน 2561

15  ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 359,000.00 358,321.60 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 356,395.60 บริษัท เคมิเคิล 
เอ็กซ์เพรส จ ากัด

356,395.60 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 102/2562 9 พฤศจิกายน 2561

16 โปรแกรมเพ่ือการท างานด้านสารสนเทศภูมิศาสตร์ แขวง
ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

670,000.00 669,820.00 คัดเลือก บริษัท จีไอเอส จ ากัด 663,400.00 บริษัท จีไอเอส จ ากัด 663,400.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 120/2562 12 พฤศจิกายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
17 ประกวดราคาซ้ือกล้องจุลทรรศน์ส าหรับดูงานโลหะ แขวง

บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

900,000.00 900,000.00 e-bidding บริษัท รัชมอร์ พรีซิช่ัน จ ากัด 895,000.00 บริษัท รัชมอร์ พรี
ซิช่ัน จ ากัด

895,000.00  ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 122/2562 12 พฤศจิกายน 2561

18  ซ้ือเคร่ืองผสมพอลิเมอร์แบบปิด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง โดยวิธีคัดเลือก

1,400,000.00 1,400,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เจริญทัศน์ จ ากัด 1,398,000.00 บริษัท เจริญทัศน์ 
จ ากัด

1,365,000.00  ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 92/2562 13 พฤศจิกายน 2561

บริษัท กู๊ดเกียร์ จ ากัด 1,399,000.00

19 ซ้ือเตาอบอุณหภูมิสูง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

450,000.00 449,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส(ไทยแลนด์) จ ากัด 449,400.00 บริษัท ไอ ที เอส
(ไทยแลนด์) จ ากัด

449,400.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 109/2562 13 พฤศจิกายน 2561

20 ซ้ือชุดฝึกปฏิบัติการเทคโนโลยีหุ่นยนต์เช่ือมอุตสาหกรรม 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด 
โดยวิธีคัดเลือก

997,000.00 997,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท มิตรเจริญเคเบิลเวอร์คส์ จ ากัด 995,000.00 บริษัท มิตรเจริญ
เคเบิลเวอร์คส์ จ ากัด

 992,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 123/2562 14 พฤศจิกายน 2561

บริษัท โชครัตนกุลอิมปอร์ต จ ากัด 996,988.55

21 จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการ
จัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ บัณฑิตวิทยาลัยการ
จัดการและนวัตกรรม ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง จ านวน 

164,250.00 164,250.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บีทูซี ทราเวล จ ากัด 144,000.00 บริษัท บีทูซี ทราเวล
 จ ากัด

144,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 124/2562 14 พฤศจิกายน 2561

22 ซ้ือเคร่ืองวัดมุมสัมผัส และแรงตึงผิว ต าบลรางบัว อ าเภอ
จอมบึง จังหวัดราชบุรี จ านวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก

718,000.00 714,760.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เบทเทอร์ ซายน์ อินสทรูเมนท์
 จ ากัด

714,000.00 บริษัท เบทเทอร์ 
ซายน์ อินสทรูเมนท์
 จ ากัด

700,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 130/2562 19 พฤศจิกายน 2561

บริษัท สยามสแตนด์ดาร์ด อินเตอร์
คอร์ป จ ากัด

770,400.00
23  ซ้ือชุดก าเนิดแสงเคร่ืองสเปกโตรมิเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
139,100.00 139,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สเปคทรัล เทคโนโลยี อินสทรู

เม้นท์ จ ากัด
139,100.00 บริษัท สเปคทรัล 

เทคโนโลยี อินสทรู
เม้นท์ จ ากัด

139,100.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 132/2562 20 พฤศจิกายน 2561

24  ซ้ือเตาเผาอุณหภูมิสูง (Muffle furnace) จ านวน 1 
เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

170,000.00 177,976.67 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส พี ซายด์ 165,850.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอส พี ซายด์

165,850.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 125/2562 22 พฤศจิกายน 2561

25 ซ้ือเคร่ืองมือทดสอบและวิเคราะห์การส่ันสะเทือนแบบ
พกพา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1
 เคร่ือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

420,000.00 419,033.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จ ากัด 410,000.00 บริษัท เมสเชอร์
เมนท์เอเชีย จ ากัด

410,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 126/2562 23 พฤศจิกายน 2561

26  ซ้ืออุปกรณ์ Continuous Electro Deionization Unit 
(CEDI) ของระบบน้ าบริสุทธ์ิ หมายเลขครุภัณฑ์ 
56A0200177 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

204,000.00 203,300.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เพียววอเตอร์เอนจิเนียร่ิง จ ากัด 203,300.00 บริษัท เพียววอเตอร์
เอนจิเนียร่ิง จ ากัด

203,300.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 127/2562 23 พฤศจิกายน 2561

27 วัสดุวิทยาศาสตร์ 270,000.00 267,714.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จ ากัด 267,714.00 บริษัท ไทย แคน ไบ
โอเทค จ ากัด

 267,714.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 128/2562 23 พฤศจิกายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
28 ซ้ือชุดทดลองมัลติโพรเซสเซอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จ านวน 15 ชุด
990,000.00 990,000.00 โดยวิธีคัดเลือก บริษัท โนว์เลดจ์ อินโฟ ซิสเต็ม 

(2005) จ ากัด
990,000.00 บริษัท แพน ไดแด็ก

ติก จ ากัด
        987,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 131/2562 23 พฤศจิกายน 2561

เอ.ที.เอส.ซิสเต็มส์ 990,000.00

บริษัท แพน ไดแด็กติก จ ากัด 987,000.00

29 เคร่ืองตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

883,000.00 882,750.00 โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล ซิสเต็ม 
อินติเกรเตอร์ จ ากัด

856,000.00 บริษัท เอ็นไวรอน
เมนทอล ซิสเต็ม 
อินติเกรเตอร์ จ ากัด

        856,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 114/2562 26 พฤศจิกายน 2561

30 เคร่ืองมือวัดและบันทึกสัญญาณความเครียดแบบ 50 ช่อง
 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

963,000.00 828,180.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว(ไทยแลนด์) 
จ ากัด

828,180.00 บริษัท เคียวว่าเด็น
เกียว(ไทยแลนด์) 
จ ากัด

        781,100.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 115/2562 26 พฤศจิกายน 2561

31 เคร่ืองวิเคราะห์ความเค้นในวัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน ต าบล
รางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 เคร่ือง

1,695,000.00 1,693,489.00 คัดเลือก บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) 
จ ากัด

1,694,987.00 บริษัท ดีเคเอสเอช 
(ประเทศไทย) จ ากัด

1,690,600 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 112/2562 27 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ไรส์พลัส เทคโนโลยี จ ากัด 1,808,300.00

32 จ้างท าวัสดุอุปกรณ์ จ านวน 12 รายการ 1,600,000.00 1,599,650.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พาสเจอร์ มิลเลนเนียม จ ากัด 1,599,650.00 บริษัท พาสเจอร์ มิ
ลเลนเนียม จ ากัด

1,599,650 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 113/2562 27 พฤศจิกายน 2561

33 ชุดเคร่ืองเหว่ียงแยกสารอุณหภูมิต่ า แขวงบางมด เขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

1,230,000.00 1,230,000.00 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ็น.วาย.อาร์. 1,209,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เอ็น.วาย.อาร์.

1,200,000 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 116/2562 27 พฤศจิกายน 2561

บริษัท พี. ที. เอส. เอส. จ ากัด 1,220,000.00

34 เหมาปรับปรุงพ้ืนช้ันดาดฟ้า ช้ัน 5, พ้ืนช้ันดาดฟ้า และพ้ืน
หลังคาคลุมบันได อาคารศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์เพ่ือ
มาตรฐานและอุตสาหกรรม แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

1,532,200.00 1,531,258.55 e-bidding บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ ากัด 765,000.00 บริษัท เลิฟ อิน
โนเวช่ัน คอนกรีต 
จ ากัด

        765,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 133/2562 28 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 789,669.31

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จ ากัด 945,857.92

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส
 จ ากัด

1,113,400.00



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
 บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จ ากัด 1,122,373.50

บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์(ไทย) 
จ ากัด

1,178,878.92

บริษัท ไอ-แมชชินเนอร่ี จ ากัด 1,397,100.00

35 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนช้ันดาดฟ้า และพ้ืนหลังคาถังเก็บน้ า
อาคารจอดรถ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 รายการ

1,857,500.00 1,856,958.19 e-bidding บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ ากัด 928,000.00 บริษัท เลิฟ อิน
โนเวช่ัน คอนกรีต 
จ ากัด

        928,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 136/2562 28 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 935,520.80

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จ ากัด 1,157,373.25

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส
 จ ากัด

1,352,000.00

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จ ากัด 1,383,095.54

บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์(ไทย) 
จ ากัด

1,410,884.88

36 ชุดทดสอบอเนกประสงค์ (Universal Testing Machine)
 จ านวน 1 ชุด

11,000,000.00 11,000,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท์ จ ากัด 11,000,000.00 บริษัท เอสซีเอส 
อินสทรูเมนท์ จ ากัด

10,940,000 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 117/2562 29 พฤศจิกายน 2561

37 จ้างเหมาปรับปรุงห้อง It-202 (SRM) 500,000.00 484,147.06 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. เอส.พี.อาร์เดคคอร์เรช่ัน 376,867.36 หจก. เอส.พี.
อาร์เดคคอร์เรช่ัน

 376,867.36 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 119/2562 29 พฤศจิกายน 2561

38 วัสดุวิทยาศาสตร์ 490,000.00 485,159.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 485,159.40 บริษัท เคมิเคิล 
เอ็กซ์เพรส จ ากัด

        485,159.40 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 129/2562 29 พฤศจิกายน 2561

39 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนช้ันดาดฟ้า และหลังคาคลุมบันได 
อาคารสัมมนา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 1 รายการ

1,269,800.00 1,266,502.97 e-bidding บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ ากัด 595,000.00 บริษัท เลิฟ อิน
โนเวช่ัน คอนกรีต 
จ ากัด

        595,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 135/2562 29 พฤศจิกายน 2561

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 617,701.37



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส
 จ ากัด

869,347.99

40 เคร่ืองมือต้ังศูนย์เพลาด้วยเลเซอร์แบบพกพา แขวงบางมด
 เขตทุ่งครุ แขวงบางมด กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

380,000.00 380,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมสเชอร์เมนท์เอเชีย จ ากัด              380,000.00 บริษัท เมสเชอร์
เมนท์เอเชีย จ ากัด

        380,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 139/2562 29 พฤศจิกายน 2561

41 เหมาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสนามฟุตบอล 499,950.00 499,915.77 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัดยัวร์ แลนด์สเคป 499,000.00 ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดยัวร์ แลนด์ส
เคป

        499,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 149/2562 29 พฤศจิกายน 2561

42 เคร่ืองตรวจจับการร่ัวไหลของก๊าซแบบพกพา ต าบลรางบัว
 อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 เคร่ือง

376,000.00 376,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท วนาไซเอนซ์ จ ากัด 375,570.00  บริษัท วนาไซเอนซ์
 จ ากัด

 375,570.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 118/2562 30 พฤศจิกายน 2561

43 เคร่ืองพิมพ์ จ านวน 3 รายการ 410,000.00 405,535.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์)
 จ ากัด

405,535.00 บริษัท สุพรีม ดิสทิ
บิวช่ัน (ไทยแลนด์) 
จ ากัด

        405,535.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 134/2562 30 พฤศจิกายน 2561

44 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนช้ันดาดฟ้า และหลังคาคลุมบันได 
อาคารจุลชีววิทยา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ รายการ

2,004,800.00 2,004,111.97 e-bidding บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 966,946.70 บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์
ไพรส์ จ ากัด

        966,946.70 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 137/2562 30 พฤศจิกายน 2561

บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ ากัด 975,000.00

บริษัท เฟิรสท์คอน เซอร์วิส จ ากัด 1,264,500.00

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส
 จ ากัด

1,375,000.00

 บริษัท บลูเคอร์ จ ากัด 1,497,507.87

บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์(ไทย) 
จ ากัด

1,500,000.00

บริษัท เร็ปคอน เซอร์วิส จ ากัด 1,553,284.76

บริษัท ไอ-แมชชินเนอร่ี จ ากัด 1,841,300.00

45 ชุดอุปกรณ์วัดความแข็งส าหรับควบคุมคุณภาพช้ินงานหล่อ
 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

1,032,500.00 1,032,500.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พรีซิช่ัน อิควิปเมนต์ จ ากัด 1,032,500.00 บริษัท พรีซิช่ัน อิค
วิปเมนต์ จ ากัด

1,024,000 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 140/2562 30 พฤศจิกายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ 
จ ากัด

1,068,930.00
บริษัท วี.เอส.เจนเนอรอล ซิสเต็ม 
แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด

1,134,200.00

46 เคร่ืองมือวัดวิเคราะห์สัญญาณความถ่ีสูง แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

1,412,400.00 1,412,400.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

1,412,400.00 บริษัท เจนิทรอน 
เทคโนโลยี (ประเทศ
ไทย) จ ากัด

1400000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 141/2562 30 พฤศจิกายน 2561

47 บริการบ ารุงรักษาระบบรับและลูกหน้ี (Revenue 
Management and Accounts Receivable จ านวน 1 
ระบบ)

500,000.00 498,000.00 เฉพาะเจาะจง  บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จ ากัด 498,000.00  บริษัท ดิจิตอล 
ไดอะล็อก จ ากัด

        498,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 143/2562 30 พฤศจิกายน 2561



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

1 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 418,000.00     417,138.43     เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัด 417,000.00            บริษัท ออสคอน จ ากัด 417,000.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/10047 13 พฤศจิกายน 2561

2
จ้างท าหนังสือสูจิบัตรงานพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจ าปีการศึกษา 2560 จ านวน 3 รายการ 290,000.00     230,852.50     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอช เอ็น กรุ๊ป จ ากัด 230,585.00            บริษัท เอช เอ็น กรุ๊ป จ ากัด 230,585.00     

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/10111 12 พฤศจิกายน 2561

3
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศส าหรับงาน
พระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2560 (พ.ศ.2561) 150,000.00     142,800.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 137,800.00            บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 137,800.00     

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/10244 13 พฤศจิกายน 2561
4 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เคร่ือง 500,000.00     487,920.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 487,920.00            บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 487,920.00     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/10270 14 พฤศจิกายน 2561

5
ซ้ือฐานข้อมูล McGraw-Hill eBook Vitalsource Bridge
 จ านวน 1 ชุด 910,000.00     904,800.00     เฉพาะเจาะจง

แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็น
เตอร์ไพรส์ แอลแอลซี 904,800.00            

แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนช่ันแนล เอ็น
เตอร์ไพรส์ แอลแอลซี 904,800.00     

เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข

ศธ 5801/10492 27 พฤศจิกายน 2561

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงในการ

ซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
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ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างเหมาจัดพิมพ์เอกสารเผยแพร่ผลการศึกษา จ านวน 300 เล่ม 500,000.00       498,513.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ที พี เอส มัลติโซลูช่ัน จ ากัด 498,513.00         บริษัท ที พี เอส มัลติโซลูช่ัน จ ากัด 498,513.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 104/2562 3 ธันวาคม 2561
2 ซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 2 รายการ 1,200,000.00    1,200,000.00      คัดเลือก 1.บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 1,200,000.00       บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 1,195,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 138/2562 4 ธันวาคม 2561

บริษัท แอลบี คลีนเทค จ ากัด 1,212,000.00       

3 ซ้ือระบบแสดงข้อมูลหน้าห้องประชุม จ านวน 1 ระบบ 490,000.00       483,212.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟนส์มี จ ากัด 483,212.00         บริษัท ดีเฟนส์มี จ ากัด 483,212.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 142/2562 4 ธันวาคม 2561
4  จ้างจ้างตรวจสอบบัญชีของสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงาน

ต้นแบบ และโครงการทักษะวิศวกรรมเคมี
238,000.00       238,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 238,000.00         บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จ ากัด 238,000.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 152/2562 4 ธันวาคม 2561

5 จ้างเหมาติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่าง พร้อมระบบโซล่าเซลล์ ต าบล
รางบัว อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จ านวน 1 รายการ

2,306,300.00    2,306,265.74      e-bidding 1.บริษัท สายรักไทย (1994) จ ากัด        1,298,088.00 บริษัท สายรักไทย (1994) จ ากัด 1,298,088.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 144/2562 6 ธันวาคม 2561

บริษัท ไทยสวัสด์ิ ซิสเต็มส์ จ ากัด        2,110,570.72
บริษัท เอ็มทีไอเอส จ ากัด        1,996,100.00
บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด        1,823,776.57
บริษัท พรีไซซ ดิจิตอล อีโคโนม่ี จ ากัด        1,461,641.40
บริษัท ซี-คอน รีเทล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด        1,327,000.00
บริษัท ไฮไลท์ อิเล็กทรอนิกส์ จ ากัด        1,384,995.10
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด โฮม แอลอีดี        1,594,260.00

6 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนช้ันดาดฟ้าช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี
และอาคารเรียนรวม 3   
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ

1,898,500.00    1,888,808.30      e-bidding 1.บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ ากัด        1,090,000.00 บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ ากัด 1,090,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 145/2562 7 ธันวาคม 2561

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด        1,171,688.82
บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์(ไทย) จ ากัด        1,489,033.80
บริษัท แมทท์ เคมม่ี จ ากัด        1,549,845.00
.บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จ ากัด        1,421,304.00

7 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีช้ัน 1 อาคารเรียนรวม 5 900,000.00       895,552.70         e-bidding 1.บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด          766,781.96 บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 766,781.96         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 148/2562 7 ธันวาคม 2561
บริษ้ท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด          799,999.00
บริษัท จ าเป็นต้องก่อสร้าง จ ากัด          835,200.00

8 จ้างเหมาปรับปรุงระบบเมนไฟฟ้าอาคารเรียนรวม 4 แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ

5,505,100.00    5,504,384.22      e-bidding 1.บริษัท บาเนีย จ ากัด        3,113,700.00 บริษัท บาเนีย จ ากัด 3,113,700.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 150/2562 7 ธันวาคม 2561

บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จ ากัด        3,192,880.00
บริษัท โพรมิเนนท์ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากัด        4,400,000.00
บริษัท 1555 บิซ จ ากัด        4,528,257.36
บริษัท เพอร์เฟ็ค อีควิปเม้นท์ จ ากัด        3,980,000.00
บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด        3,203,293.78
บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน จ ากัด        4,075,411.19
บริษัท ไฮเวอช่ัน วิศวกรรม จ ากัด        4,527,170.00
บริษัท เอลแมกซ์ จ ากัด        4,015,200.68

9 ซ้ือกล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร โดยวิธีคัดเลือก

1,000,000.00    1,000,000.00      คัดเลือก บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเม้นท์ จ ากัด        1,000,000.00 บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเม้นท์ จ ากัด 1,000,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 111/2562 12 ธันวาคม 2561

10 จ้างเหมาปรับปรุงยกขอบรางระบายน้ าภายใน มจธ.บางขุนเทียน 
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2,673,000.00    2,611,186.88      e-bidding บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด        2,297,000.00 บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด 2,297,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 146/2562 12 ธันวาคม 2561

บริษัท รัชรส จ ากัด        2,434,863.49
บริษัท ทรัพย์สุวรรณ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ โค้ตต้ิง 
จ ากัด

       2,441,027.04

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

11 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 280,000.00       272,700.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด          272,700.20 บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 272700.2 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 147/2562 12 ธันวาคม 2561

12 ซ้ือชุดเคร่ืองเสียงส าหรับการเรียนการสอนในห้องเรียน แขวงบางมด
 เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

1,200,000.00    1,276,938.00      e-bidding  บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 1,155,600.00        บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 1,135,056.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 157/2562 12 ธันวาคม 2561

13 จ้างเหมาทดสอบ HEPA Leak Test ของแผ่นกรองอากาศห้อง
สะอาด unit 2 จ านวน 4 รายการ

120,000.00       117,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชีคิว จ ากัด  117,700.00 บริษัท ชีคิว จ ากัด 117,700.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 153/2562 13 ธันวาคม 2561

14  จ้างเหมาสอบเทียบครุภัณฑ์ (Calibration) 217,000.00       216,733.85         เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด 216,733.85         บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด 216,733.85         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 154/2562 13 ธันวาคม 2561

15 จัดท าโปรแกรมส าหรับระบบบริหารจัดการผลิตน้ าเย็น 1 รายการ 500,000.00       490,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชายซอฟท์ จ ากัด 490,000.00         บริษัท ชายซอฟท์ จ ากัด 490,000.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 158/2562 13 ธันวาคม 2561

16 ซ้ือระบบปรับอากาศห้องควบคุมลิฟต์ SOA,SBT,MTA พร้อมติดต้ัง
 จ านวน 6 รายการ

500,000.00       498,620.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางขุนเทียนแอร์ เซอร์วิส 498,192.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บางขุนเทียนแอร์ เซอร์วิส 498,192.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 151/2562 14 ธันวาคม 2561

บริษัท คิว.เอส.ไอ. เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 499,048.00         
17  ซ้ือเคร่ืองบันทึกข้อมูลอุณหภูมิแบบหลายช่อง แขวงบางมด เขตทุ่ง

ครุ กรุงเทพมหานคร
520,000.00       520,000.00         คัดเลือก บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด 513,600.00         บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด 500,000.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 110/2562 17 ธันวาคม 2561

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แคชวัน เทคโนโลยี แอนด์ 
เซอร์วิส

519,592.00         

ไทยเมชูร่ิง อินสตรูเม้นท์ 517,024.00         
18 ซ้ือเคร่ืองท าแห้งแบบพ่นฝอยด้วยระบบ co-current flow (Mini 

Spray Dryer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
1,999,000.00          2,091,404.17 e-bidding บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด        1,904,567.90 บริษัท ยูแอนด์วี โฮลด้ิง (ไทยแลนด์) จ ากัด 1,904,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 159/2562 17 ธันวาคม 2561

19 จ้างออกแบบและสร้างชุดอุปกรณ์ต้นแบบผลักไล่ตะกอน โรงไฟฟ้า
พระนครใต้ จ านวน 2 ชุด

3,700,000.00    3,700,000.00      คัดเลือก บริษัท เอ.เอ็น.เอ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,696,529.00       บริษัท เอ.เอ็น.เอ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,696,529          ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 160/2562 17 ธันวาคม 2561

บริษัท พีพีที เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,146,250.00       
บริษัท สยามวอเตอร์เทค จ ากัด 4,706,395.00       

20 วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 4 รายการ 10,831,000.00   10,830,806.50     คัดเลือก บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จ ากัด 10,238,109.00     บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จ ากัด 10,234,519.00    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 166/2562 17 ธันวาคม 2561

21 จ้างเหมางานปรับปรุงพ้ืนห้องปฏิบัติการช้ัน 1 และช้ัน 3 อาคาร
คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 14 ห้อง

500,000.00       488,974.14         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 480,222.42         บริษัท ซีทีเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 480,222.42 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 164/2562 18 ธันวาคม 2561

22 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ (high performance workstation) จ านวน
 1 ชุด

480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ำกัด 480,000.00 บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ากัด 480,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ
และเสนอราคาต่ าสุด

161/2562 19 ธันวาคม 2561

23 เคร่ืองมือวัดการไหลเชิงมวล (Coriolis Flow Meter) จ านวน 1 
เคร่ือง

500,000.00       499,904.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์(ไทยแลนด์) จ ากัด          499,904.00 บริษัท เอ็นเดรส แอนด์ เฮาเซอร์(ไทยแลนด์) จ ากัด 499,904.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 162/2562 19 ธันวาคม 2561

24 จ้างเปล่ียนชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงส าหรับตัวรับสัญญาณ
อิเล็กตรอน (DSGS/HT) ส าหรับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบ

203,300.00       203,300.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลููช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 203,300.00         บริษัท เครส นาโนโซลููช่ัน (ประเทศไทย) จ ากัด 203,300.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 167/2562 20 ธันวาคม 2561

25 ซ้ือคอมพิวเตอร์ จ านวน 20 เคร่ือง 500,000.00       439,235.00         เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 418,798.00          บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 418,798.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 168/2562 20 ธันวาคม 2561

26 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงถนนและท่อลอดใต้ถนนภายใน มจธ.
บางขุนเทียน แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

34,839,900.00   34,778,732.19     e-bidding บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคช่ัน 2011 จ ากัด 31,150,000.00     บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคช่ัน 2011 จ ากัด 31,150,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 169/2562 20 ธันวาคม 2561

บริษัท ซีโก้ทรานสปอร์ต จ ากัด 31,249,350.00     

บริษัท รัชรส จ ากัด 34,242,040.26     

27 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าช้ัน 1-7 อาคารเรียน
ปฏิบัติการคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 รายการ

5,260,600.00    5,259,578.54      e-bidding  บริษัทนครอินทร์วัฒนาจ ากัด 4,859,000.00       บริษัท นครอินทร์วัฒนา จ ากัด 4,859,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 170/2562 20 ธันวาคม 2561

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอน
สตรัคช่ัน จ ากัด

5,189,655.61       



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง  วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

28 จ้างท าป้ายบอกทางภายนอก มจธ. พร้อมติดต้ัง จ านวน 4 รายการ 297,000.00       220,580.50         เฉพาะเจาะจง  บริษัท กรอาร์ตส์ จ ากัด 207,366.00          บริษัท กรอาร์ตส์ จ ากัด 207,366.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 171/2562 24 ธันวาคม 2561

29  จ้างรวบรวมข้อมูลเบ้ืองต้นผู้ประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน 1 งาน

221,200.00       221,200.00         เฉพาะเจาะจง  นายนิติรุจน์ รัตนโรจน์สิริ 221,200.00          นายนิติรุจน์ รัตนโรจน์สิริ 221,200.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 177/2562 24 ธันวาคม 2561

30 จ้างจัดท าข้อมูลการประเมิน วินิจฉัยสถานภาพปัจจุบัน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป จ านวน 1 

500,000.00       500,000.00         เฉพาะเจาะจง นายไพฑูรย์ เติมสินวาณิช 500,000.00         นายไพฑูรย์ เติมสินวาณิช 500,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 178/2562 24 ธันวาคม 2561

31   ซ้ือครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ช้ันใต้ดิน อาคารเคเอกซ์ จ านวน 9 
รายการ

430,000.00       423,328.97         เฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟล์อัพ (ไทยแลนด์) จ ากัด 398,114.90         บริษัท ไฟล์อัพ (ไทยแลนด์) จ ากัด 398,114.90 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 182/2562 24 ธันวาคม 2561

32 ซ้ือครุภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ ช้ัน 17 อาคารเคเอกซ์ จ านวน 3 รายการ 500,000.00       499,382.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเทค จ ากัด 496,480.00         บริษัท อิมเมจ เฟอร์นิเทค จ ากัด 496,480.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 183/2562 24 ธันวาคม 2561

33   ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 2,900,000.00    2,872,201.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเเม็กซ์ ไซเอนซ์ จ ากัด 2,872,201.00       บริษัท อินโนเเม็กซ์ ไซเอนซ์ จ ากัด 2,872,201.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 172/2562 25 ธันวาคม 2561

34 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 3 รายการ        560,000.00          555,330.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัด          555,330.00 บริษัท ออสคอน จ ากัด 555,330.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 173/2562 25 ธันวาคม 2561

35 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ     2,100,000.00       2,086,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด        2,086,500.00 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ากัด 2,086,500.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 174/2562 25 ธันวาคม 2561

36 ซ้ือขออนุญาตให้ใช้สิทธ์ิโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล DB2 Work 
Group จ านวน 1 License

286,000.00       285,476.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 285,048.00         บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 285,048.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 184/2562 25 ธันวาคม 2561

37 ซ้ือชุดเคร่ืองมือพ้ืนฐานการศึกษาทางจุลชีววิทยา แขวงบางมด เขต
ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

4,000,000.00    3,999,339.00      คัดเลือก บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยนเนอรัลซัพพลาย จ ากัด 3,999,339.00       บริษัท ยู.พี.มาร์เก็ตต้ิงเยนเนอรัลซัพพลาย จ ากัด 3,996,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 188/2562 25 ธันวาคม 2561

บริษัท ยูนิเวอร์แซล โปรดักส์ เทรดด้ิง จ ากัด 4,170,860.00       

บริษัท เซอร์ติฟายด์ แล็บ คอนซัลต้ิง จ ากัด 4,355,649.00       

38 ซ้ือลิฟต์โดยสารอาคารเรียนรวม 4 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร

6,313,000.00    6,227,400.00      e-bidding บริษัท ลัคก้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 6,300,000.00       บริษัท ลัคก้ี อินเตอร์เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จ ากัด 6,220,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 163/2562 26 ธันวาคม 2561

39 ซ้ือชุดออกแบบและวิเคราะห์ระบบควบคุมแบบฮาร์ดแวร์ในลูป 
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

1,990,000.00    1,985,000.00      คัดเลือก บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 1,984,900.00       บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ากัด 1,984,900.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 165/2562 26 ธันวาคม 2561

บริษัท พีทีเอส คอมบิเนช่ัน จ ากัด 1,989,657.00       

40 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีการเรียนรู้เพ่ือสร้างความเป็น
สากล คณะศิลปศาสตร์

16,000,000.00   14,815,810.13     e-bidding บริษัท ปานฝัน จ ากัด 13,389,999.00     บริษัท ปานฝัน จ ากัด 13,389,999.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 179/2562 27 ธันวาคม 2561

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 13,407,931.36     

41 จ้างท าถังปฏิกรณ์แบบโปรยกรองชนิดตัวกลางฟองน้ าส าหรับบ าบัด
น้ าเสีย พร้อมระบบท่อ จ านวน 1 ชุด

254,660.00       242,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ดี.พี.เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส 241,820.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส.ดี.พีเทคนิคคอล เซอร์วิสเซส 241,820.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 180/2562 27 ธันวาคม 2561

42 ซ้ืออุปกรณ์ระบบเครือข่ายอาคารส านักงานอธิการบดี แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ระบบ

16,351,900.00   84,164,538.95     e-bidding บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จ ากัด 16,298,892.05     บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จ ากัด 16,290,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 185/2562 27 ธันวาคม 2561

บริษัท โกลบอล เมช จ ากัด 16,349,000.46     

43  ระบบ Cloud แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 
ระบบ

13,300,000.00   48,113,189.43     e-bidding บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จ ากัด 13,289,000.06     บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จ ากัด 13,200,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 186/2562 27 ธันวาคม 2561

บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จ ากัด 13,297,090.06     

44  ซ้ือเคร่ืองพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์และแผงโซล่าเซลล์ แขวงบางมด 
เขตทู่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 เคร่ือง

3,202,500.00    3,202,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แอเน็กซัส จ ากัด 3,202,500.00       บริษัท แอเน็กซัส จ ากัด 3,202,500.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 189/2562 27 ธันวาคม 2561

45 จ้างบริการบ ารุงรักษา Firewall จ านวน ๑ ชุด 641,000.00       641,000.00         เฉพาะเจาะจง  บริษัท แทนเจอรีน จ ากัด 624,987.00          บริษัท แทนเจอรีน จ ากัด 624,987.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ 190/2562 27 ธันวาคม 2561

46 กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด 
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 ชุด

4,900,000.00 4,900,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศณ์เทค จ ากัด 4,790,000.00 บริษัท ภูดิศณ์เทค จ ากัด 4,780,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุกประการ
และเสนอราคาต่ าสุด

191/2562 28 ธันวาคม 2561

47 ซ้ือเคร่ืองหาค่าพลังงานความร้อน ต าบลรางบัว อ าเภอจอมบึง 
จังหวัดราชบุรี

1,774,000.00 1,774,000.00 คัดเลือก บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ำกัด/ 1,764,000.00 บริษัท ลีโก้ อินสตรูเมนท์ส (ประเทศไทย) จ ากัด 1,764,000.00 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุดและได้เสนอ
ราคามาถูกต้องตรงตามเง่ือนไขทุก
ประการ

192/2562 28 ธันวาคม 2561

บริษัท วีพลัส อินทิเกรช่ัน จ ากัด 1,769,000.00       



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างฝึกอบรมหลักสูตร Agile for software 

Development Workshop จ านวน 1 

หลักสูตร

322,000.00           321,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ชู ฮา ริ จ ากัด 321,000.00 บริษัท ชู ฮา ริ จ ากัด 321,000.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/10965  6 ธันวาคม 2561

2 จัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 105,000.00           72,756.50    เฉพาะเจาะจง บริษัท จอร์จริช จ ากัด 72,756.50 บริษัท จอร์จริช จ ากัด 70,513.00 ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/11110  11 ธันวาคม 2561

3 ซ้ือเคร่ืองพิมพ์ Inkjet จ านวน 1 เคร่ือง 170,000.00           157,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท มายด์ เบสท์ จ ากัด 157,000.00            บริษัท มายด์ เบสท์ จ ากัด 157,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/11121  7 ธันวาคม 2561

4 ซ้ือวัสดุแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูงชนิด

ทนความร้อน จ านวน 1 ช้ิน

160,500.00           160,500.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) 

จ ากัด

160,500.00            บริษัท แคมฟิล (ประเทศไทย) จ ากัด 160,500.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/11422  18 ธันวาคม 2561

5 ซ้ือกล้องจุลทรรศน์ จ านวน 4 ตัว 320,000.00           320,000.00  เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

292,000.00            บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 292,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/11111  20 ธันวาคม 2561

6 ซ้ือล าโพงพร้อมขาต้ัง จ านวน 8 ชุด 119,200.00           118,948.00  เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮเทค ฟิวช่ัน 118,984.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ไฮเทค ฟิวช่ัน 118,984.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/11104  7 ธันวาคม 2561

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดย
สรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ
ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561
ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา




