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

1 จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

8,500,000.00                 8,492,520.23    e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยพิทักษ์ซีเคียวริต้ีเซอร์วิส จ ากัด 7,502,733.00          บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยพิทักษ์ซีเคียวริต้ีเซอร์วิส จ ากัด7,502,733.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 155/2562 1 มกราคม 2562

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 7,888,250.79          

2 จ้างให้บริการท าความสะอาดภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี)

5,288,500.00                 5,288,397.82    e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 4,971,285.27          บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 4,971,285.27       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 156/2562 1 มกราคม 2562

บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม.อินเตอร์เทค จ ากัด 5,006,400.00          

บริษัท รักษาความปลอดภัย ช้างย้ิม การ์ดจ ากัด 5,096,196.00          

3 จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบส ารองข้อมูลพร้อม

อัพเกรดซอฟท์แวร์ จ านวน 1 ระบบ

570,000.00                   518,950.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 518,950.00             บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 518,950.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 187/2562 1 มกราคม 2562

4 จ้างเหมาจัดเก็บกฤตภาคข่าว มจธ..ประจ าปี 2562 

(เดือนมกราคม - ธันวาคม 2562)

400,000.00                   382,632.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 382,632.00             บริษัท อินโฟเควสท์ จ ากัด 382,632.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 193/2562 1 มกราคม 2562

5 จ้างท าถังปฏิกรณ์บ าบัดแบบลูกผสม พร้อมวัสดุ

ตัวกลางและระบบท่อ จ านวน 1 ชุด

209,000.00 214,325.00      เฉพาะเจาะจง ไท พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส 208,650.00 ไท พาร์ท แอนด์ เซอร์วิส 208,650.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 181/2562 4 มกราคม 2562

6 โครมาโตกราฟีเรซินชนิดแลกเปล่ียนประจุบวก 

จ านวน 2 ขวด

165,000.00                   163,945.40      เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัด 162,640.00             บริษัท ออสคอน จ ากัด 162,640.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 175/2562 8 มกราคม 2562

7 จ้างส ารวจและเก็บข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ประเมินผล 

โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพพัดลมท่ีใช้ใน

500,000.00                   499,500.00      เฉพาะเจาะจง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 499,500.00             มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 499,500.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 195/2562 8 มกราคม 2562

8 ลู่ว่ิงไฟฟ้า จ านวน 5 เคร่ือง 800,000.00                   791,358.35      e-bidding บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จ ากัด 354,000.00             บริษัท มาราธอน(ประเทศไทย) จ ากัด 354,000.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 201/2562 11 มกราคม 2562

บริษัท สปอร์ตโซลูช่ัน(ประเทศไทย) จ ากัด 450,000.00             

หจก.ทรัพย์นิรันทร์ เซอร์วิส 475,000.00             

บริษัท เฟิร์มฟอร์ยู จ ากัด 584,500.00             

บริษัท เกรท กู้ดด้ี เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จ ากัด 636,650.00             

บริษัท เอ็กซ์ แฟคเตอร์ จ ากัด 679,450.00             

10 กล้องถ่ายภาพ 1 ตัว 180,000 141,646.60      เฉพาะเจาะจง บ.สหธุรกิจ จ ากัด 141,646.60 บ.สหธุรกิจ จ ากัด 141,646.60         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 196/2562 14 มกราคม 2562

11 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา จ านวน 1 เคร่ือง 134,900.00 134,700.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 134,700.00 บริษัท คอมเซเว่น จ ากัด (มหาชน) 134,700.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 197/2562 14 มกราคม 2562

12 จ้างเหมาปรับปรุงห้องส าหรับศูนย์วิศวกรรม

สารสนเทศภูมิศาสตร์และนวัตกรรม (KGEO)

2,562,000.00                 2,562,000.00    e-bidding บริษัท ร็อคไลค์ จ ากัด 2,360,000.00          บริษัท ร็อคไลค์ จ ากัด 2,300,000.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 200/2562 15 มกราคม 2562

13 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการ

จัดการส าหรับการเป็นผู้ประกอบการบัณฑิต

วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศ

เยอรมันและออสเตรีย ส าหรับอาจารย์และนักศึกษา

 จ านวน 25 ท่าน

833,000.00                   739,000.00      คัดเลือก บริษัท ดลภัทร จ ากัด 829,550.00             บริษัท ดลภัทร จ ากัด 817,300.00  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 206/2562 15 มกราคม 2562

14 ซ้ือ Data Server จ านวน 1 เคร่ือง 150,000.00 141,688.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 124,976.00 บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 124,976.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 198/2562 17 มกราคม 2562

15 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขา

วิศวกรรมการเงินและการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศเกาหลีใต้

267,853.00                   266,327.50      เฉพาะเจาะจง ธัณย์นิชา ทราเวล 252,395.00  ธัณย์นิชา ทราเวล 252,395.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 205/2562 17 มกราคม 2562

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
16 งานจ้างเหมาพัฒนาระบบประเมินคลังข้อสอบ และ

วัดสมรรถนะแบบออนไลน์ ด้านการรู้เร่ืองอิงตาม

แนวPISA จ านวน 1 งาน

10,000,000.00 9,620,000.00    คัดเลือก บริษัท ซอฟเอเวอร์ จ ากัด 9,897,500.00 บริษัท ซอฟเอเวอร์ จ ากัด 9,597,500.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 204/2562 18 มกราคม 2562

17 ครุภัณฑ์กีฬา จ านวน 10 รายการ 1,269,000.00                 1,244,962.67    e-bidding บริษัท เกรท กู้ดด้ี เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จ ากัด 699,994.00             บริษัท เกรท กู้ดด้ี เฮลธ์ แอนด์ สปอร์ต จ ากัด 699,994.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 202/2562 22 มกราคม 2562

18 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาเทคนิคการตรวจวัดคุณภาพ

จุลินทรีย์ Methanogens ในระบบบ าบัดน้ าเสีย

แบบไร้อากาศ ภายใต้โครงการการพัฒนาและสาธิต

ระบบผลิตก๊าซชีวภาพประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ด้วย

เทคโนโลยีอีสเฟต (ISFET) จ านวน ๑ งาน

1,605,000.00                 1,605,000.00    เฉพาะเจาะจง ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,605,000.00          ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1,605,000.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 194/2562 25 มกราคม 2562

19 เคร่ืองกดและดึงชนิดความแม่นย าสูง ขนาด 50 kN 

(Precision Loading Device for 50 kN) จ านวน 

1 ชุด

828,200.00                   791,800.00      คัดเลือก บริษัท เซนต์ มาสเตอร์ (2011) จ ากัด, 791,800.00             บริษัท เซนต์ มาสเตอร์ (2011) จ ากัด, 791,800.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 207/2562 25 มกราคม 2562

20 ครุภัณฑ์ส านักงาน จ านวน 21 รายการ 1,557,000.00                 1,935,411.92    e-bidding บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 839,682.00             บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 839,682.50         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 213/2562 25 มกราคม 2562

บริษัท ยูนิเวย์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 5,998,000.00          

บริษัท เวลล์ ดัน เอ็นยิเนียร่ิง จ ากัด 1,000,000.00          

บริษัท โมเดอร์น ฟอร์มกรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 1,202,632.92          

บริษัท วัน เฟอร์นิช จ ากัด 1,271,995.00          

บริษัท เค.พี.ที. กลอร่ี จ ากัด 1,755,400.00          

บริษัท แจ๊กเฟอร์นิเจอร์ จ ากัด 1,850,993.00          

21 จ้างเหมาติดต้ังป้ายจราจรและตีเส้นจราจร ถนน

ภายในมหาวิทยาลัย ระยะท่ี 1

377,000.00                   376,865.89      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหานคร โรด 282,674.01             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด มหานคร โรด 282,674.01         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 208/2562 26 มกราคม 2562

บริษัท มี เอ็นจิเนียร่ิง อิเล็คทริค จ ากัด 370,120.70             

22 จ้างเหมาปรับปรุงระบบบ าบัดน้ าเสีย อาคาร

หอประชุม มจธ.ราชบุรี

359,000.00                   335,572.19      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด  326,283.07

 

บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 326,283.07         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 209/2562 26 มกราคม 2562

บริษัท มี เอ็นจิเนียร่ิง อิเล็คทริค จ ากัด 330,441.23             

23 จ้างท าป้ายรหัสอาคาร พร้อมติดต้ัง จ านวน 3 

รายการ

185,000.00                   180,473.33      เฉพาะเจาะจง บริษัท วีไซนแลบ จ ากัด 139,100.00             บริษัท วีไซนแลบ จ ากัด 139,100.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 210/2562 29 มกราคม 2562

24 จ้างเหมาดาดปากท่อระบายน้ า 253,500.00                   180,289.47      เฉพาะเจาะจง บริษัท มี เอ็นจิเนียร่ิง อิเล็คทริค จ ากัด  175,233.96

 

บริษัท มี เอ็นจิเนียร่ิง อิเล็คทริค จ ากัด 175,233.96  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 212/2562 29 มกราคม 2562

บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 177,062.62             

25 ชุดเคร่ืองระเหยแบบสุญญากาศ 1 ชุด 200,000.00                   199,983.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ(ไทยแลนด์) จ ากัด 199,983.00 บริษัท บูชิ(ไทยแลนด์) จ ากัด 199,983.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 214/2562 29 มกราคม 2562

26 จ้างออกแบบรายละเอียด งานระบบไฟฟ้า ปรับ

อากาศ สุขาภิบาล และงานตกแต่งภายใน โครงการ

21,000,000.00               21,000,000.00  คัดเลือก บริษัท เบ็กแซมเพิล จ ากัด 20,800,000.00        บริษัท เบ็กแซมเพิล จ ากัด 20,800,000.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 215/2562 29 มกราคม 2562

27 จ้างฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตรการเตรียมตัว

สอบ TOEIC ส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

490,000.00                   490,000.00      เฉพาะเจาะจง โรงเรียนภาษาอังกฤษอามิตร สยามทาวเวอร์ 490,000.00             โรงเรียนภาษาอังกฤษอามิตร สยามทาวเวอร์ 490,000.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 220/2562 29 มกราคม 2562

28 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานด้านระบบ Online 

Testing ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จ านวน 20 ท่าน

3,000,000.00 2,702,645.00    คัดเลือก บริษัท เอเชียฮับ จ ากัด 2,638,290.00 บริษัท เอเชียฮับ จ ากัด 2,618,290.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 230/2562 29 มกราคม 2562

29 จ้างเหมาบริการจัดทัวร์ศึกษาดูงานการให้บริการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

250,000.00                   245,700.00      เฉพาะเจาะจง บจ.หนุ่มสาวทัวร์ 245,700.00             บจ.หนุ่มสาวทัวร์ 245,700.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 217/2562 30 มกราคม 2562



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

เคมี แก๊ส ความหนาแน่นและความมีชีวิต ของเซลล์

300,000.00                   290,398.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 290,398.00            บริษัท เมดิทอป จ ากัด 290,398.00   เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/11510 4 มกราคม 2562

2 แท็ปเล็ตและเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 2 

รายการ

423,500.00                   422,489.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ เอนจิเนียร่ืง จ ากัด 422,489.50            บริษัท เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ 

เอนจิเนียร่ืง จ ากัด

422,489.50   เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/185 7 มกราคม 2562

3 ซ้ือเคร่ืองแท็บเล็ตและ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 2 รายการ

423,500.00 422,489.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ เอนจีเนียร่ิง จ ากัด 422,489.50 บริษัท เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ 

เอนจีเนียร่ิง จ ากัด

422,489.50 เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801//185 7 มกราคม 2562

4 จ้างท าตู้เก็บของช้ัน 2-7 อาคารอเนกประสงค์ 

พร้อมติดต้ัง จ านวน 6 ชุด 

181,500.00                   92,191.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 92,191.20              บริษัท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 92,191.20     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/277 9 มกราคม 2562

9  การขออนุญาตให้ใช้สิทธ์ิระบบฐานข้อมูล Scival 2,000,000.00                1,859,789.91   เฉพาะเจาะจง บริษัท Elsevier (Singapore) PTE.LTD 1,859,789.91          บริษัท Elsevier (Singapore) 

PTE.LTD

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข PO 003/62 14 มกราคม 2562

5 อุปกรณ์หน่วยความจ าหลักคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 

(RAM) จ านวน 18 แผง

500,000.00                   542,233.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท เน็กซ์เจน เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 499,989.60  บริษัท เน็กซ์เจน เน็ตเวิร์ค คอร์

ปอเรช่ัน จ ากัด

499,989.60  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข  ศธ 5801/11742 17 มกราคม 2562

6 ครุภัณฑ์ จ านวน 3 รายการ 336,000.00                   276,167.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 276,167.00  บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 276,167.00  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/11874 18 มกราคม 2562

7 ชุดกีฬา จ านวน 2 รายการ 190,000.00                   179,183.77      เฉพาะเจาะจง บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 249,417.00            บริษัท อีโก้ สปอร์ต อินเตอร์เนช่ัน

แนล จ ากัด

249,417.00   เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/322 21 มกราคม 2562

8 จ้างเหมาเปล่ียน Load break switch ของหม้อ

แปลงอาคารปฏิบัติการ จ านวน 1 ชุด

269,000.00                   268,142.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.พี.ทรานสฟอร์เมอร์ จ ากัด/  249,417.00 บริษัท เอ.พี.ทรานสฟอร์เมอร์ จ ากัด 249,417.00   เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/322 21 มกราคม 2562

บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน จ ากัด 253,540.78            

9 ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องประชุม จ านวน 1 ชุด 150,000.00                   149,436.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีนอนเทค จ ากัด 147,339.00            บริษัท ซีนอนเทค จ ากัด 147,339.00   เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/439 22 มกราคม 2562

10 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ Workstation (เฉพาะ CPU) 150,000.00                   149,907.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท จ ากัด 149,907.00            บริษัท ฮาร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท จ ากัด 149,907.00   เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/658 23 มกราคม 2562

11 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ านวน 10 ชุด 390,000.00 381,990.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ เอนจีเนียร่ิง จ ากัด 381,990.00 บริษัท เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ 

เอนจีเนียร่ิง จ ากัด

381,990.00   เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/711 24 มกราคม 2562

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เอส.ที. อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเนนท์ 401,250.00

12 ชุดเคร่ืองเสียงส าหรับห้องเรียน จ านวน 3 ชุด 150,000.00                   98,628.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท กาเอ้ จ ากัด 94,683.00              บริษัท กาเอ้ จ ากัด 94,683.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/717 29 มกราคม 2562

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ช่ือ-สกุลผู้มาติดต่อ ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

1 จ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา

 2562

556,000.00                   556,000.00       e-bidding บริษัท มีนบุรีการแพทย์ จ ากัด 445,250 บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จ ากัด นางสาวเทพจรส ทังสุบุตร 484,500.00  ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 223/2562 1 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท โรงพยาบาลศาลายา จ ากัด 484,500.00

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 528,250.00

2 จ้างบริการบ ารุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จ านวน 1

 ระบบ

852,000.00                   851,720.00       เฉพาะเจาะจง บริษัทไดเมนช่ัน ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด 830,000.00                                     บริษัทไดเมนช่ัน ดาต้า (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวศศลักษณ์ เชิดวงษ์สูง 830,000.00      เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 224/2562 1 กุมภาพันธ์ 2562

3 จ้างบริการบ ารุงรักษาเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จ านวน 1 

ระบบ

771,000.00                    770,400.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 770,400.00                                     บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด นางสาวอรุณรัตน์ โคตรไกรสร 760,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 225/2562 1 กุมภาพันธ์ 2562

4 จ้างบริการบ ารุงรักษา Storage จ านวน 1 ชุด 603,000.00                   602,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด 602,410.00                                     บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จ ากัด นายอกนิษฐ์ รังสิยวัฒน์ 595,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 226/2562 1 กุมภาพันธ์ 2562

5 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์

ขนของ (รวมอะไหล่)

2,366,000.00                 2,365,164.74    คัดเลือก บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จ ากัด 2,217,705.54                                   บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จ ากัด นางสาวชัชชร ทวีเกษมสมบัติ  2,217,705.54    เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 233/2562 1 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท แม็กเทคเอลลิเวเตอร์แอนด์เซอร์วิส จ ากัด 2,255,490.16                                   

6 จ้างบริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และจัดเก็บ

ขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

(ราชบุรี)

1,500,000.00                 1,428,404.49    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 1,478,497.50 
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด นายเชิดชัย ฉันทะกลาง 1,478,497.50  ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 235/2562 1 กุมภาพันธ์ 2562

7 จ้างให้บริการจัดเก็บและจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3,270,000.00                 3,268,961.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 3,188,225.67 
 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด นายเชิดชัย ฉันทะกลาง 3,188,225.67    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 236/2562 1 กุมภาพันธ์ 2562

8 งานเช่าใช้บริการคลาวด์ (Public Cloud) 1,300,000.00                 1,309,680.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด 1,200,540.00                                   บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จ ากัด นายศิรวิทย์ ทองม่วง 1,027,200.00    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 216/2562 2 กุมภาพันธ์ 2562

9 ซ้ืออุปกรณ์และเซนเซอร์ของเคร่ืองตรวจวัดสภาพอากาศ 

จ านวน 1 ชุด

148,157.55                   148,157.55       เฉพาะเจาะจง บริษัท คริสตัล รีเสริช จ ากัด 148,157.55                                     บริษัท คริสตัล รีเสริช จ ากัด นายจารุวัช บุญฉาย 148,157.55      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 199/2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

10 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟฟ้า (UPS) 

จ านวน 1 ระบบ

12,000.00                     11,128.00        เฉพาะเจาะจง บจ.ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี 11,128.00                                       บจ.ซินโดม อิเลคทรอนิคส์ อินดัสตรี นางสาวชญาภา สาราภรณ์ 11,128.00        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 203/2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

11 ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน  5  รายการ 280,000.00                   277,100.00       เฉพาะเจาะจง บจ.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) 277,100.00                                     บจ.สุพรีม ดิสทิบิวช่ัน (ไทยแลนด์) นางปรียาพร กองนึก ออทิซ 277,100.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 211/2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

12 จ้างให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าขนาดท่ีน่ังไม่น้อยกว่า 14 ท่ี

น่ังพร้อมพนักงานขับรถ จ านวน 2 คัน

724,500.00                   724,000.00       คัดเลือก บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 712,000.00                                     บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด นางสาวณัฐาณรรณ สุขลาภ  712,000.00      เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 222/2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จ ากัด 736,000.00                                     

13 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จ านวน 1 

รายการ

10,737,700.00                10,692,593.46  คัดเลือก บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน จ ากัด 10,590,008.54                                 บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน จ ากัด นายกิตติพงศ์  เจริญมหาดไทย  10,550,000.00  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 227 /2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท รุ่งนิธิมา จ ากัด 10,669,192.56                                 

14 จ้างให้บริการยานพาหนะระหว่างพ้ืนท่ี มจธ.บางมด – มจธ.

ราชบุรี

467,000.00                   466,900.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด 466,900.00                                     บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จ ากัด นางสาวณัฐาณรรณ สุขลาภ  466,900.00      เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 228/2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

15 จ้างให้บริการก าจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายใน

อาคารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

400,000.00                    400,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล  อินนิเซียล (ประเทศไทย) จ ากัด 304,950.00                                     บริษัท เร็นโทคิล  อินนิเซียล (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวปิยาภรณ์ สีเขียว 304,950.00      เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 229/2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ปลวกทอง เพสท์ คอนโทรล 353,100.00                                     

16 จ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ภายใน

มหาวิทยาลัย

4,500,000.00                 4,485,122.65    คัดเลือก บริษัท  พนาทัศน์ จ ากัด 4,410,694.08                                   บริษัท  พนาทัศน์ จ ากัด นายภานุพงษ์ อ่อนสว่าง 4,410,694.08    เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 232/2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 5,160,478.18                                   

บริษัท ปราบขยะรีไซเคิล จ ากัด 5,400,000.00                                   

17 จ้างให้บริการจัดเก็บและจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3,270,000.00                 3,268,916.90    เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด 3,188,225.67                                   บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิต้ี จ ากัด นายเชิดชัย  ฉันทะกลาง 3,188,225.67    ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 236/2562 4 กุมภาพันธ์ 2562

18 จ้างเหมาสอบเทียบ (Calibration) พร้อมตรวจสอบครุภัณฑ์

 จ านวน 5 รายการ

210,000.00                   201,793.44       เฉพาะเจาะจง บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูช่ันส์จ ากัด 200,812.44                                     บริษัทไล้ท์เฮ้าส์ เวิลด์ไวด์ โซลูช่ันส์จ ากัด นางสาวลลนา  โกศล 200,812.44      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 219/2562 5 กุมภาพันธ์ 2562

19 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาจัดการ

เทคโนโลยีและนวัตกรรมบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ

นวัตกรรม ณ ประเทศไต้หวัน จ านวน 1 งาน

436,400.00                   427,585.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มากัส ทัวร์ จ ากัด 393,507.00                                     บริษัท มากัส ทัวร์ จ ากัด นายวรพล หวังสู้ศึก 375,507.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 231/2562 7 กุมภาพันธ์ 2562

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ช่ือ-สกุลผู้มาติดต่อ ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้างล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือ

ข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

20 ซ้ือระบบควบคุมเข้าออกอาคารวิศวกรรมเคมี (Access 

Control) 8 จุด จ านวน 1 งาน

400,000.00                    396,970.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท  เทคโนโลยี  อินฟราสตรัคเจอร์  จ ากัด 399,752.00                                     บริษัท  เทคโนโลยี  อินฟราสตรัคเจอร์  จ ากัด นางสาวปิยะวรรณ อาทิตย์ตระกูลชัย 395,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 237/2562 7 กุมภาพันธ์ 2562

21 ซ้ือชุดประกอบเคร่ืองวัดระบบโซล่าร์เซลล์ จ านวน 1 ชุด 370,000.00                    368,508.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอฟเวอร์เทค จ ากัด 368,508.00                                     บริษัท เอฟเวอร์เทค จ ากัด นายด ารงค์ศักด์ิ ชวลิตเลขา 345,000.00  ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 238/2562 7 กุมภาพันธ์ 2562

22 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาบริหาร

จัดการองค์กรบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ณ 

สหพันธรัฐรัสเซีย จ านวน 1 งาน

479,767.00                   479,653.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปฮิตทัวร์ (2000) ทราเวล เซ็นเตอร์ จ ากัด 447,052.00                                     บริษัท ท็อปฮิตทัวร์ (2000) ทราเวล เซ็นเตอร์ จ ากัด นางอนุกูล ปิลวาสน์ 447,052.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 242/2562 11 กุมภาพันธ์ 2562

23 เช่าใช้ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ านวน 2 รายการ 6,426,000.00                 6,824,058.75    e-bidding  บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด 6,383,118.60                                   บริษัท เอ็กซ์เท็น จ ากัด นางสาวสุจิตรา บุญทศ 6,383,118.60    เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 234/2562 12 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ากัด 6,423,595.20                                   

24 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ จ านวน 2 รายการ 478,500.00                   478,236.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด 477,862.00                                     บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จ ากัด นางสาวศิริพรรณ สุวัฒน์วรกุลชัย 477,862.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 239/2562 13 กุมภาพันธ์ 2562

25 จ้างเหมาติดต้ังระบบเครือข่ายห้องเรียน วิศว์-วิทย์ มจธ.

บางขุนเทียน จ านวน 1 งาน

800,000.00                   765,768.30       e-Bidding บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 660,297.00                                     บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ นางสาวปิยะววณ อาทิตย์ตระกูลชัย 660,297.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 241/2562 15 กุมภาพันธ์ 2562

บจ.พี.เอส.เพาเวอร์ลาย 650,414.48                                     

บจ.อี.ทู.พี.พี 713,436.73                                     

26 ซ้ืออุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายยุคใหม่ (Next-Generation 

Firewall) จ านวน 1 ระบบ

10,000,000.00                43,235,572.03   e-Bidding บจ.ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) 7,999,802.57                                   บจ.ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) นางสาวพรพรรณ พ่ึงพรพันธ์ 7,992,000.00    เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 240/2562 18 กุมภาพันธ์ 2562

บจ.เน็กซ์เทค เอเชีย 8,527,744.00                                   

27 ซ้ือ กระดานอิเล็กทรอนิกส์(Tablet) จ านวน 2 รายการ 110,000.00                    109,461.00       เฉพาะเจาะจง บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ 109,461.00                                     บจ.เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ นางสาวปิยะววณ อาทิตย์ตระกูลชัย 109,461.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 243/2562 22 กุมภาพันธ์ 2562

28 ซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 2 รายการ 305,000.00                    254,660.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จ ากัด 250,380.00                                     บริษัท โปรเจคเตอร์ เวิลด์ จ ากัด นางสาวกัญญ์พิสชา พาพิจิตร 250,380.00  ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 245/2562 22 กุมภาพันธ์ 2562

29  จ้างจัดท าโครงการบริหารจัดการข้อมูลอุตสาหกรรมสัมพันธ์

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และชุมชนสัมพันธ์ ผ่าน

ระบบคลาวด์ จ านวน ๑ โครงการ

400,000.00                    398,040.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ดี คอนซัลต้ิง จ ากัด 398,040.00                                     บริษัท คลาวด์ดี คอนซัลต้ิง จ ากัด นางสาวภวิกา โรจนวงศ์ 398,040.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 248/2562 26 กุมภาพันธ์ 2562

30  ปรับปรุงอาคารท่ีท าการสโมสรนักศึกษาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 1 งาน

426,400.00                   400,000.00       คัดเลือก บริษัท เอส.เอช.อาคิเทค จ ากัด 426,400.00                                     บริษัท เอส.เอช.อาคิเทค จ ากัด นายเศรษฐวัฒน์ หาญศิริวัมนา 400,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 221/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562

31 จ้างท่ีปรึกษาโครงการพัมนาผู้บริหารระดับสูง มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ระยะท่ี 2 จ านวน 1 

งาน

3,639,000.00                 3,638,315.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จ ากัด 3,638,105.00                                   บริษัท สลิงชอท คอนซัลทิง จ ากัด นางสาววสุธร หาญนภาชีวิน 3,600,000.00  ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 246/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562

32  ซ้ือเคร่ืองวัดค่าการดูดกลืนแสง (Spectrophotometer) 

จ านวน 2 เคร่ือง

150,000.00                    150,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด 150,000.00                                     บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ากัด นภัสกร ค้ิวองอาจ 150,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 250/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562

33 ซ้ือป๊ัมสุญญากาศ (Vacuum pump) จ านวน 2 เคร่ือง 150,000.00                    149,800.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด 149,800.00                                     บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จ ากัด นางสาวอรรถพร วิบูุลย์วัชรา 149,800.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 251/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562

34 ซ้ือเคร่ืองวัดความเป็นกรด-ด่างในสารละลายแบบพกพา 

(pH meter) จ านวน 5 เคร่ือง

250,000.00                   250,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด 250,000.00                                     บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จ ากัด นางสาวกมลวรรณ โกมุทสกุณี 250,000.00      ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 252/2562 28 กุมภาพันธ์ 2562



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

1 ซ้ือหลอดไฟส ำหรับกำรทดสอบ UV

จ ำนวน 2 รำยกำร

250,000.00      181,365.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอช.เจ.อุงเคิล (ไทย) จ ำกัด 185,966.00           บริษัท เอช.เจ.อุงเคิล (ไทย) จ ำกัด 185,966.00      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/1039 18 กุมภำพันธ์ 2562

2 ซ้ือเคร่ืองวัดคุณภำพไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เคร่ือง 350,000.00      396,963.26        เฉพำะเจำะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกัด 340,254.22           บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จ ำกัด 340,254.22      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/1192 18 กุมภำพันธ์ 2562

3 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 10 ชุด 390,000.00      381,990.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ เอนจิเนียร่ืง จ ำกัด 381,990.00           บริษัท เทพรัตน์ เอนเนอร์จี แอนด์ เอนจิเนียร่ืง จ ำกัด 381,990.00      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/711 5 กุมภำพันธ์ 2562

4 จ้ำงซ่อมเคร่ืองทดสอบกำรสึกหรอท่ีอุณหภูมิสูง จ ำนวน 1 

งำน

112,018.30      112,018.30        เฉพำะเจำะจง บริษัท แอนตัน พำร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 112,018.30           บริษัท แอนตัน พำร์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 106,417.39      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/698 18 กุมภำพันธ์ 2562

5 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Workstation (เฉพำะ CPU) จ ำนวน

 3 เคร่ือง

150,000.00      149,907.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ฮำร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท จ ำกัด 149,907.00 
 บริษัท ฮำร์ดไดร์ฟ คอร์ปอเรท จ ำกัด 149,907.00      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/658 5 กุมภำพันธ์ 2562

6 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 3 รำยกำร 379,700.00      379,636.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท พอล คอร์ปอเรช่ัน ฟิลเทรช่ัน แอนด์เซพพะเรช่ันส์ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด

379,636.00 
 บริษัท พอล คอร์ปอเรช่ัน ฟิลเทรช่ัน แอนด์เซพ

พะเรช่ันส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

379,636.00      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/839 7 กุมภำพันธ์ 2562

7 ซ้ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภำษำไทย จ ำนวน 190 รำยกำร 468,200.00      468,164.59        เฉพำะเจำะจง บริษัท สแตค เทคโนโลยี จ ำกัด 468,164.59 
 บริษัท สแตค เทคโนโลยี จ ำกัด 468,164.59      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/892 8 กุมภำพันธ์ 2562

8 ซ้ือวัสดุวิทยำศำสตร์ 11 รำยกำร 480,000.00      476,685.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด 476,685.00           บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด 476,685.00      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/1162 15 กุมภำพันธ์ 2562

9 จ้ำงเหมำฉีดล้ำงลูกถ้วยไฟฟ้ำแรงสูง 24kV จ ำนวน 1 งำน 

โดยวิธีเฉพำะเจำะจง

140,000.00      137,495.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท แคส คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 133,750.00 
 บริษัท แคส คอมมิวนิเคช่ัน จ ำกัด 133,750.00      ถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/1390 22 กุมภำพันธ์ 2562

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง

ในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง
วงเงินท่ีจะซ้ือ

หรือจ้าง
ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

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

1 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 51 เคร่ือง 2,040,000.00            1,937,235.00   e-bidding บ.เอ็กซ์เท็น จ ำกัด 1,517,046.00 บ.เอ็กซ์เท็น จ ำกัด 1,517,046.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 247/2562 1 มีนำคม 2562

บ.สหธุรกิจ จ ำกัด 1,577,073.00

บ.เท็นซอฟท์ จ ำกัด 1,746,240.00

บ.คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ำกัด 1,768,068.00

บ.เดอะอินฟินิต้ี จ ำกัด 1,810,500.00

2 จ้ำงท ำบันไดอำคำรเคเอกซ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 180,000.00               179,094.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ทรัพย์สุวรรณ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 178,000.00 บริษัท ทรัพย์สุวรรณ เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ำกัด 178,000.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 249/2562 4 มีนำคม 2562

3 ชุดทดสอบดีเอ็นเอ จ ำนวน 1 เคร่ือง 165,000.00               165,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท กรีนบรรยัณ จ ำกัด 165,000.00 บริษัท กรีนบรรยัณ จ ำกัด 165,000.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 254/2562 6 มีนำคม 2562

4 ตู้ปลอดเช้ือ (Microbiological Safety Cabinet) 1
 ตู้

600,000.00               600,000.00     คัดเลือก บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด 588,500.00 บริษัท แบงเทรดด้ิง 1992 จ ำกัด 588,500.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 256/2562 7 มีนำคม 2562

บริษัท วินเนอร์วิช่ัน จ ำกัด 594,920.00

บริษัท มีฟำร์เมด จ ำกัด 599,000.00

5 จ้ำงจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ในรูปแบบป้ำย
อะคริลิกภำยในลิฟต์โดยสำร จ ำนวน 112 ป้ำย

500,000.00               499,618.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แพน แปซิฟิค ปร้ินต้ิง จ ำกัด 499,618.00 บริษัท แพน แปซิฟิก ปร้ินต้ิง จ ำกัด 499,618.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 257/2562 7 มีนำคม 2562

6 ซ้ืออุปกรณ์ระบบเครือข่ำยไร้สำย ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ อำคำรเรียนรวม มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำธนบุรี รำชบุรี จ ำนวน 2 ชุด

115,000.00               114,276.00     เฉพำะเจำะจง บจ.เทคโนโลยี อินฟรำสตรัคเจอร์ 114,276.00 บจ.เทคโนโลยี อินฟรำสตรัคเจอร์ 114,276.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 255/2562 8 มีนำคม 2562

7 ขออนุญำตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
PRTG จ ำนวน 1 ชุด

127,000.00               126,795.00     เฉพำะเจำะจง บจ.ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) 126,795.00 บจ.ไอที เอสเซนเชียล (ไทยแลนด์) 126,795.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 266/2562 8 เมษำยน 2562

8 ซ้ือ Storage Controller ส ำหรับติดต้ังกับอุปกรณ์
จัดเก็บข้อมูล (Hitachi AMS2100) จ ำนวน 1 ตัว

220,000.00               195,406.61     เฉพำะเจำะจง บจ.เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ 195,406.61 บจ.เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ 195,406.61       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 275/2562 8 มีนำคม 2562

9 ซ้ือครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 5 รำยกำร 424,194.02               424,194.02     เฉพำะเจำะจง บริษัท แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 424,194.02 บริษัท แมส เฟอร์นิเจอร์ เซ็นเตอร์ จ ำกัด 424,194.02       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 253/2562 8 มีนำคม 2562
10 จ้ำงเขียนแบบระบบไฟฟ้ำแรงดันสูง ถนนลำดพร้ำว

 ถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพำรักษ์ เขียนแบบและ
ถอดปริมำณงำน ระบบไฟฟ้ำแรงดันกลำง ถนน
ลำดพร้ำว ถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพำรักษ์ ระบบ
ไฟฟ้ำแรงดันต่ ำ ถนนลำดพร้ำว ช่วงซอยลำดพร้ำว 
24 ถึง 84 จ ำนวน 1 งำน

420,000.00               420,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยกฤษณพงษ์ ห่อทอง 420,000.00 นำยกฤษณพงษ์ ห่อทอง 410,000.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 259/2562 13 มีนำคม 2562

11 จ้ำงเขียนแบบและถอดปริมำณงำน Single line 
diagram&Circuit schematic ของผู้ใช้ไฟฟ้ำ
แรงดันกลำง ถนนลำดพร้ำว ถนนเทพำรักษ์ และ 
เขียนแบบStreet Lighting ถนนลำดพร้ำว ถึง 
ถนนศีนครินทร์ จ ำนวน 1 งำน

335,000.00               335,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยธนวัฒน์ วิศำลวิทย์ 335,000.00 นำยธนวัฒน์ วิศำลวิทย์ 333,300.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 261/2562 13 มีนำคม 2562

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลางล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลางล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

12 จ้ำงเขียนแบบและถอดปริมำณงำน ระบบไฟฟ้ำ
แรงดันกลำง ถนนลำดพร้ำว (งำนซอย) ระบบไฟฟ้ำ
แรงดันต่ ำ ช่วงซอยลำดพร้ำว 77 ถึง 119 และถนน
เทพำรักษ์ ช่วงซอยศุภลักษณ์คอนโดมิเน่ียม ถึง 
แยกศรีเทพำ และเขียนแบบ Backup Voltage 
Drop and Source ถนนลำดพร้ำว ช่วงแยก
ประดิษฐ์มนูญธรรม ถึง แยกบำงประปิ จ ำนวน 1 
งำน

360,000.00               360,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยธนวิท พูลเพ่ิม 360,000.00 นำยธนวิท พูลเพ่ิม 350,000.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 263/2562 13 มีนำคม 2562

13 จ้ำงเขียนแบบและถอดปริมำณงำน ระบบไฟฟ้ำ
แรงดันต่ ำ ถนนลำดพร้ำว ช่วงซอนประดิษฐ์มนูญ
ธรรม(ซอยคู่) ถึง แยกบำงกะปิ และ ถนนเทพำรักษ์ 
(ซอยคู่) แยกสุขุมวิท ถึง แยกถนนศรีนครินทร์ และ
เขียนแบบ Backup Voltage Drop and Source

280,000.00               280,000.00     เฉพำะเจำะจง นำยนพดล อยู่ย่ิง 280,000.00 นำยนพดล อยู่ย่ิง 270,000.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 260/2562 14 มีนำคม 2562

14 จ้ำงเขียนแบบและถอดปริมำณงำน ระบบไฟฟ้ำ
แรงดันต่ ำ ช่วงซอยลำดพร้ำว 23 ถึง 71 ถนนศรี
นครินทร์ และ ถนนเทพำรักษ์ ช่วงถนนสุขุมวิท ถึง 
ตรงข้ำมซอยหมู่บ้ำนคุ้มทอง จ ำนวน 1 งำน

280,000.00               280,000.00     เฉพำะเจำะจง นำงสำวจุฑำมำศ แสงธรรมรัตน์ 280,000.00 นำงสำวจุฑำมำศ แสงธรรมรัตน์ 270,000.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 262/2562 14 มีนำคม 2562

15 ซ้ือป๊ัม (Peristaltic pump) จ ำนวน 2 ชุด 470,000.00               470,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 470,000.00 บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 470,000.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 265/2562 15 มีนำคม 2562

16 อ่ำงน้ ำควบคุมอุณหภูมิแบบเขย่ำได้ 1 เคร่ือง 269,105.00               269,105.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด 269,105.00 บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จ ำกัด 269,105.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 264/2562 18 มีนำคม 2562

17 จ้ำงเหมำปรับปรุงครุภัณฑ์ถังปฏิกรณ์ชีวภำพ 
จ ำนวน 3 เคร่ือง

450,000.00               433,350.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แนล พำร์ทแพค จ ำกัด 433,350.00 บริษัท แนส พำร์ทแพค จ ำกัด 433,350.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 268/2562 18 มีนำคม 2562

18 จ้ำงจัดนิทรรศกำร Kmutt Creativity and 
Technology Showcase series 2 Digitalization 

700,000.00               699,994.00     คัดเลือก บริษัท ทอล์ค ออฟ เดอะทำวน์ โปรเจค จ ำกัด 670,000.00 บริษัทกอด้ี อำร์ต จ ำกัด 650,000.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 267/2562 19 มีนำคม 2562

บริษัท พรีเซนเทีย จ ำกัด, 699,994.00

บริษัท กอด้ี อำร์ต จ ำกัด 650,000.00

19 จ้ำงเหมำปรับปรุงถนนสำยหลักภำยในมหำวิทยำลัย
 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1

6,169,500.00            6,169,217.14   e-bidding ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็นดี เจริญวัฒนำ 5,482,022.38 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีเอ็นดี เจริญวัฒนำ 5,482,022.38     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 258/2562 20 มีนำคม 2562

บริษัท วิน เซิร์ฟ โปรดักส์ จ ำกัด 5,890,000.00

บริษัท เอส.ดี.แอสฟัลท์ จ ำกัด 5,952,919.81

20 จ้ำงเหมำบริกำรศึกษำดูงำนต่ำงประเทศ สำขำกำร
บริหำรโครงกำรและสำขำกำรจัดกำร
อสังหำริมทรัพย์ บัณฑิตวิทยำลัยกำรจัดกำรและ
นวัตกรรม ณ ประเทศญ่ีปุ่น

729,400.00               728,326.39     คัดเลือก บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จ ำกัด, 760,053.00 บริษัท โกลเด้นท์ ริเวอร์ คอมเมอร์เชียล จ ำกัด 702,033.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 274/2562 20 มีนำคม 2562

บริษัท ดลภัทร จ ำกัด 804,210.00
21 อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภำพอำกำศและควบคุมระบบ

ปรับอำกำศ จ ำนวน 13 รำยกำร
271,500.00               271,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท มหำ เทคโนโลยี จ ำกัด 271,500.00 บริษัท มหำเทคโนโลยี จ ำกัด 217,459.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 270/2562 21 มีนำคม 2562

22 เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำและเมนไฟฟ้ำ กลุ่มอำคำรคณะ
วิทยำศำสตร์พร้อมติดต้ัง แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1 เคร่ือง

3,905,500.00            3,930,466.67   e-bidding บริษัท อีเวอร์ซอณ  พำวเวอร์ จ ำกัด 3,755,000.00 บริษัท อีเวอร์ซอณ  พำวเวอร์ จ ำกัด 3,755,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 269/2562 21 มีนำคม 2562

23 ป๊ัมสูบน้ ำบ่อบ ำบัดพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 3 รำยกำร 1,700,000.00            1,733,396.44   e-bidding บริษัท เนโร เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1,284,000.00 บริษัท เนโร เอ็นจิเนียร่ิง จ ำกัด 1,284,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 272/2562 22 มีนำคม 2562



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

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา 
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ราคากลางล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง วิธีซ้ือหรือจ้าง

บริษัท พี.เอส.เพำเวอร์ลำยส์ จ ำกัด 1,488,370.0

บริษัท แอบโซลูท นอร์ม จ ำกัด 1,560,060.0

บริษัท เพอร์เฟคโมช่ัน ซิสเต็ม จ ำกัด 1,600,000.00

บริษัท ซิมม์ 072 จ ำกัด 1,600,292.00

บริษัท พรอสเพอร์ โซลูช่ัน จ ำกัด, 1,620,000.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดเพำเวอร์เมค เอ็นจิเนียร่ิง 1,621,000.00

บริษัท เทคโนป๊ัม จ ำกัด 1,649,500.00

บริษัท สมำร์ท เทอร์มินอล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 1,676,972.00

บริษัท ที.ซี.เอ็ม.เวสท์วอเตอร์ จ ำกัด 1,685,992.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดี.วำย.เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ ซิสเท็มส์ 1,698,140.00

24 จ้ำงเหมำปรับปรุงภูมิทัศน์ลำนจอดรถ อำคำรเค
เอกซ์ จ ำนวน 1 งำน

500,000.00               487,423.43     เฉพำะเจำะจง 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญจะธนรัตน์ 487,123.43 ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญจะธนรัตน์ 487,123.43       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 273/2562 22 มีนำคม 2562

25 จ้ำงเหมำปรับปรุงถนนทำงเข้ำหลักของมหำวิทยำลัย
 แขวงบำงมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหำนคร จ ำนวน 1
 รำยกำร

5,350,500.00            5,350,054.12   e-bidding บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 4,488,379.51 บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จ ำกัด 4,488,379.51     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 271/2562 25 มีนำคม 2562

26 จ้ำงเหมำปรับปรุงท่ีจอดรถจักรยำนและ
จักรยำนยนต์ข้ำงสนำมฟุตบอล จ ำนวน 1 รำยกำร

133,000.00               122,529.53     เฉพำะเจำะจง บริษัท โชคชยำนันท์ ก่อสร้ำง จ ำกัด, 122494.84, บริษัท โชคชยำนันท์ ก่อสร้ำง จ ำกัด 122,494.84       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 276/2562  27 มีนำคม 2562

บริษัท เอส เค คอนสตรัคช่ัน (1995) จ ำกัด 136,733.16

28 จ้ำงท่ีปรึกษำจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรอุดมศึกษำ
ของประเทศ จ ำนวน 1 งำน

2,540,000.00            2,536,000.00   เฉพำะเจำะจง Mr. Masatoshi Matsuda 2,536,000.00 Mr. Masatoshi Matsuda 2,536,000.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 280/2562 27 มีนำคม 2562

27 จ้ำงเปล่ียนแบตเตอร่ีของเคร่ือง UPS ส ำหรับกล้อง
จุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกรำดชนิดฟิวอิมิชช่ัน

136,211.00               136,211.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลน์ด์) จ ำกัด 136,211.00 บริษัท วิคทรอน ยู.พี.เอส.(ไทยแลน์ด์) จ ำกัด 136,211.00       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 279/2562 28 มีนำคม 2562

29 จ้ำงเหมำปรับปรุงกระเบ้ืองพ้ืนบริเวณโถงกลำงช้ัน 4
 อำคำร BRI จ ำนวน 1 งำน

500,000.00               464,232.60     เฉพำะเจำะจง บริษัท สัญญวิศว จ ำกัด 462,360.34 บริษัท สัญญวิศว จ ำกัด 462,360.34       เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข 278/2562 29 มีนำคม 2562

บริษัท นิวเวิลด์ เดคอร์ จ ำกัด 473,871.75

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด นอร์-เทค เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ เซอร์วิส 487,228.78



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 ตู้ชีวนิรภัย จ ำนวน 1 ชุด 400,000.00      400,000.00        เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด 400,000.00 บริษัท.เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลำย จ ำกัด 400,000.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ.5801/1937 1 มีนำคม 2562

2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อำร์ ซี เอ็ม ซัพพลำยส์ 457,960.00
3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แซค ซำยน์ เอ็นจ์ 494,607.50

2 ระบบผลิตไฟฟ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ ขนำด 2 
กิโลวัตต์

176,000.00      175,212.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอพีพี โซล่ำร์ จ ำกัด 175,212.50            บริษัท เอพีพีโซล่ำร์ จ ำกัด 175,212.50         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ 5801/2107 4 มีนำคม 2562

3 ครุภัณฑ์ส ำนักงำน จ ำนวน 13 รำยกำร 300,000.00      244,256.93        เฉพำะเจำะจง บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จ ำกัด 244,256.93            
บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ 
จ ำกัด 244,256.93         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ.5801/1463 4 มีนำคม 2562

4
เหมำซ่อมแซมฝ้ำเพดำน อำคำรเรียนรวม 4 
จ ำนวน 1 งำน 160,000.00      144,729.18        เฉพำะเจำะจง บริษัท สยำมประตูเหล็ก จ ำกัด

138,672.00

บริษัท สยำมประตูเหล็ก จ ำกัด 138,672.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ 5801/2167 6 มีนำคม 2562
5 จ้ำงซ่อมเคร่ือง Q-TOF จ ำนวน 1 งำน 497,500.00      497,291.88        เฉพำะเจำะจง บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 497,291.88            

บริษัท เอจิเลนต์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย)
 จ ำกัด 497,291.88         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ 5801/2325 11 มีนำคม 2562

6 จ้ำงติดต้ังบูธ ซิสเต็ม ส ำหรับงำน KMUTT 430,000.00      422,008.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท มหำวำรีมำศ จ ำกัด 422,008.00 บริษัท มหำวำรีมำศ จ ำกัด 422,008.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ 5801/2584 15 มีนำคม 2562
7 ซ้ือฐำนรำกพลำสติกปรับระดับ  จ ำนวน 1 

รำยกำร
200,000.00      200,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จ ำกัด 200,000.00            บริษัท ดี.โอ.บอนด์ จ ำกัด 200,000.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ 5801/2438 19 มีนำคม 2562

8 เคร่ืองปรับอำกำศพร้อมติดต้ัง จ ำนวน 6 เคร่ือง 420,000.00      420,000.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท เจ วี แอล คูล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 420,000.00            บริษัท เจ วี แอล คูล คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 420,000.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ5801/2840 22 มีนำคม 2562
9 ซ้ือฐำนข้อมูลออนไลน์ WGSN/ 472,137.50      472,137.50        เฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด 472,137.50 บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด 472,137.50         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ.5801/2522 22 มีนำคม 2562

10
ซ้ือฐำนข้้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ book 24x7
 จ ำนวน 1 ชุด 483,800.00      483,800.00        เฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊คเน็ท จ ำกัด 483,800.00 บริษัท บุคเน็ท จ ำกัด 483,800.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ.5801/2517 22 มีนำคม 2562

11 จ้้ำงเหมำรถบัสปรับอำกำศ จ ำนวน 6 คัน 132,000.00      132,000.00        เฉพำะเจำะจง นำงสำว มณี  วิไลเลิศประดิษฐ์ 132,000.00 นำงสำว มณี  วิไลเลิศประดิษฐ์ 132,000.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ.5801/2322 25 มีนำคม 2562

12
ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แบบพกพำ จ ำนวน 3 
เคร่ือง 105,000.00      88,970.50          เฉพำะเจำะจง บ.สหธุรกิจ จ ำกัด 88,114.50             บ.สหธุรกิจ จ ำกัด 88,114.50           ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ 5801/2960 26 มีนำคม 2562

13 ซ้ือป๊ัมดูดจ่ำยของเหลวแบบรีดท่อ จ ำนวน 1 ชุด 107,000.00      145,056.33        เฉพำะเจำะจง บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 107,000.00 บริษัทเคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 107,000.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ.5801/2507 27 มีนำคม 2562

14 อุปกรณ์ตรวจจับควันและควำมร้อน พร้อมติดต้ัง
 จ ำนวน 144 ตัว 277,400.00      277,342.67        เฉพำะเจำะจง บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน จ ำกัด 269,640.00            

บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน
 จ ำกัด 269,640.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ศธ.5801/2439
27 มีนำคม 2562

15
กล้องวัดมุมและระยะทำง (TOTAL STATION) 
1 ชุด

166,000.00      163,050.00        

เฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ (ไทย
แลนด์)

155,150.00            ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซี เอส ที อินสทรูเม้นท์ 
(ไทยแลนด์)

155,150.00         

ถูกต้องตำมเง่ือนไข

ศธ.5801/2606
27 มีนำคม 2562

16 ซ้ือครุภัณฑ์ จ ำนวน 2 รำยกำร 426,500.00      393,225.00        เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ำกัด 391,620.00 บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเน่ียน จ ำกัด 391,620.00         ถูกต้องตำมเง่ือนไข ศธ.5801/2505 29 มีนำคม 2562

2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อุ่นรุ่งทรัพย์ คอมพิวเตอร์ 
ซีสเท็มส์ 417,300.00

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม

วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง
งานจัดซ้ือจัดจ้าง

 วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดย
สรุปล าดับท่ี



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน เมษายน 2561 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เสนอราคา  ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก  ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร (ไม่รวม

อะไหล่) ภายนอกอาคารหอพักส านักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
30,000.00 19,795.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกเอ็นอีอี จ ากัด 12,840.00                     บริษัท บางกอกเอ็นอีอี จ ากัด 12,840.00               ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 277/2562 1 เมษายน 2562

2 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาระบบปรับอากาศและ
เคร่ืองปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี

17,470,000.00 17,466,306.98    e-bidding บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 15,381,250.00               บริษัท เอ็นจ์-เพาเวอร์ เซอร์วิสเซส จ ากัด 15,381,250.00         ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 281/2562 1 เมษายน 2562

บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียร่ิงแอนด์ออโตเมช่ัน จ ากัด 17,432,190.00               

3 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบงานเตรียมไฟล์Transcript  เพ่ือ
การตรวจสอบด้วยระบบของบริษัทภายนอก จ านวน 1 ระบบ

470,000.00 469,748.87        เฉพาะเจาะจง บจ.ยิบอินซอย 461,598.00                   บจ.ยิบอินซอย 461,598.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 282/2562 3 เมษายน 2562

4 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบรับสมัครเพ่ือรองรับระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา จ านวน 1 
ระบบ

390,000.00 389,607.87        เฉพาะเจาะจง บจ.ยิบอินซอย 385,104.13                   บจ.ยิบอินซอย 385,104.13             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 283/2562 3 เมษายน 2562

5 ซ้ือเคร่ืองควบคุมอุณหภูมิพร้อมการเขย่าส าหรับหลอด
ทดลองขนาดเล็กและเพลท

195,000.00 195,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอร์ฟ(ประเทศไทย) จ ากัด 195,000.00                   บริษัท เอพเพนดอร์ฟ(ประเทศไทย) จ ากัด 195,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 288/2562 3 เมษายน 2562

6 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบงานทดสอบวัสดุ จ านวน 1 ระบบ 650,600.00 650,000.00        คัดเลือก บริษัท ยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 630,000.00                   บริษัท ยูฟิด้า ซอฟท์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 630,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 285/2562 4 เมษายน 2562
7 ซ้ือระบบเสียง จ านวน 3 ชุด 450,000.00 449,828.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 449,828.00                   บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 449,828.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 286/2562 4 เมษายน 2562
8 จ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

การศึกษา(NewACIS)ระบบกิจกรรมนักศึกษา จ านวน 1 
ระบบ

500,000.00 496,184.68        เฉพาะเจาะจง บจ.ยิบอินซอย 494,340.00                   บจ.ยิบอินซอย 490,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 289/2562 9 เมษายน 2562

9 ซ้ือช้ันท์วัดกระแสอิมพัลส์ จ านวน 1 ตัว 210,000.00 208,650.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามอิเล็คโตรเทคนิค จ ากัด 208,650.00                   บริษัท สยามอิเล็คโตรเทคนิค จ ากัด 208,650.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 290/2562 9 เมษายน 2562

10 วัสดุส าหรับเคร่ืองตัดเลเซอร์ Laser Cutter 285,000.00 285,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแคมเทค จ ากัด 285,000.00                   บริษัท อินแคมเทค จ ากัด 282,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 293/2562 9 เมษายน 2562
11 ซ้ือเคร่ืองบดป่ันผสมสารใช้หัวป่ันแบบต้ังโต๊ะ (Disperser) 297,500.00 296,925.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเด็นทรอปิค จ ากัด 296,925.00                   บริษัท ไอเด็นทรอปิค จ ากัด 296,925.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 295/2562 9 เมษายน 2562
12 งานจ้างเหมาทาสีช้ัน3อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 330,000.00 325,673.34        เฉพาะเจาะจง หจก.น าโชค(2557) 240,000.00                   หจก.น าโชค(2557) 240,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 294/2562 10 เมษายน 2562

บริษัท ซี เอ พี คัลเลอร์แอนด์เพ้นท์ จ ากัด 254,000.00                   
13 จ้างจัดท าโครงการจ้างประเมินสถานะความม่ันคงปลอดภัย

ระบบสารสนเทศ (Penetration Testing) ของเว็บไซต์
มหาวิทยาลัยตามระบบอัตลักษณ์องค์กร  จ านวน  1 
โครงการ

290,000.00 280,340.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 290,000.00                   บริษัท เอซิส โปรเฟสช่ันนัล เซ็นเตอร์ จ ากัด 290,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 287/2562 11 เมษายน 2562

14 จ้างให้บริการบ ารุงรักษาและซ่อมแซ่มแก้ไข คอมพิวเตอร์ 
อุปกรณ์การประมวลผล และระบบคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 
ระบบ

420,000.00 420,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอเชีย อินโฟ โซลูช่ัน จ ากัด 420,000.00                   บริษัท เอเชีย อินโฟ โซลูช่ัน จ ากัด 400,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 296/2562 11 เมษายน 2562

15 จ้างเหมาการพัฒนาแนวทางการจัดต้ังและด าเนินการ The 
New Gen Executives วิชา Community based 
Research and Innovation (การวิจัยและนวัตกรรม
พ้ืนฐานชุมชม)และEntrepreneurial Forum คร้ังท่ี 1,2และ
 3

1,200,000.00 1,200,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อินเดอะลีค จ ากัด 1,200,000.00                บริษัท อินเดอะลีค จ ากัด 1,200,000.00           ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 297/2562 11 เมษายน 2562

16 ซ้ือตู้เก็บอุปกรณ์ข่ายสายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
โทรคมนาคม จ านวน 3 ตู้

130,000.00 124,978.14        เฉพาะเจาะจง บจ.จีเอเบิล 124,978.14                   บจ.จีเอเบิล 124,978.14             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 299/2562 18 เมษายน 2562

17 จ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสภา ช้ัน 9 ส านักงาน
อธิการบดี จ านวน 1 รายการ

134,000.00 133,302.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ อินเกรด จ ากัด 133,140.10                   บริษัท เดอะ อินเกรด จ ากัด 133,140.10             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 301/2562  22 เมษายน 2562

บริษัท ไทย เพลตต้ิง อินดัสเตรียล จ ากัด 138,007.95                   

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนเมษายน

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลางล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนเมษายน

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซ้ือหรือจ้าง

 ราคากลางล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือ
หรือจ้าง

วิธีซ้ือหรือจ้าง

18 จ้างสร้างและติดต้ังถังปฏิกรณ์ช้ันตัวกลางฟิล์มชีวภาพ
เคล่ือนท่ีพร้อมระบบกวนผสมแบบสถิตย์ส าหรับบ าบัดน้ า
เสีย จ านวน 1 ชุด

500,000.00 499,690.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วาสเซอร์แคร์ จ ากัด 499,690.00                   บริษัท วาสเซอร์แครื จ ากัด 499,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 292/2562 22 เมษายน 2562

19 จ้างขนส่งอุปกรณ์และวัสดุท่ีใช้ประกอบการก่อสร้าง The 
Resilient Nest จ านวน 8 ตู้

2,500,000.00 2,097,200.89     คัดเลือก CEVA Logistics (Thailand) Limited 2,320,000.00                 CEVA Logistics (Thailand) 
Limited 2,320,000.00           ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 298/2562 23 เมษายน 2562

20 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบอาคารและติดต้ังหลังคา
อาคาร Workshop & Greenhouse จ านวน 1 รายการ

1,004,000.00 1,003,909.13     e - bidding บริษัท พี. เอส. เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 1,003,870.90                บริษัท พี. เอส. เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 1,003,870.90           ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 302/2562  29 เมษายน 2562

21 ซ้ือตู้ดูดควันไอสารเคมี จ านวน 1 ชุด 400,000.00 347,750.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟิคเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟคเจอร่ิง
  จ ากัด

347,750.00                   บริษัท ออฟฟิคเชียล อีควิปเม้นท์ แมนูแฟค
เจอร่ิง  จ ากัด

347,750.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 303/2562  29 เมษายน 2562

22 จ้างเหมาปรับปรุงห้องปฎิบัติการเคร่ืองมือกลางและ
ห้องเรียนภาควิชาฟิสิกส์

1,900,000.00 1,707,684.41     e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พลเฟอร์นิเจอร์ 1,489,317.10                หจก. เอส.พี.อาร์เดคคอร์เรช่ัน 1,402,463.00           ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 304/2562 29 เมษายน 2562

หจก. เอส.พี.อาร์เดคคอร์เรช่ัน 1,402,463.00                
23 ซ้ือเคร่ืองวัดทางเคมีไฟฟ้า จ านวน 1 ชุด 278,200.00 379,850.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด 278,200.00                   บริษัท เซิร์ฟ ไซเอนซ์ จ ากัด 278,200.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 305/2562 29 เมษายน 2562
24 ชุดทดลองการวัดอัตราการไหลของน้ า (Flow 

Measurement Test Set) จ านวน 1 ชุด
190,000.00 190,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซอม จ ากัด 187,785.00                   บริษัท เอสซอม จ ากัด 187,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 307/2562 30 เมษายน 2562

25 ชุดเซนเซอร์ส าหรับวัดค่าสัญญาณต่างๆ จ านวน 6 รายการ 410,000.00 410,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง 410,000.00                   ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียร่ิง 409,000.00             ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 312/2562 30 เมษายน 2562



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 ซ้ือผนังฉนวนกันความร้อน จ านวน 1 รายการ 267,500.00 267,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จ ากัด 267,500.00 บริษัท วอลล์ เทคโนโลยี จ ากัด 267,500.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/2534 1 เมษายน 2562
2  จ้างเหมาเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเคร่ืองมืออาชีพ

ช่างโครงข่ายปลายทางด้านเครือข่ายใยแก้วน าแสง 
ช้ัน 2 จ านวน 1 งาน

102,000.00 101,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กสท โทรคมนาคม 
จ ากัด (มหาชน)

101,000.00 บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) 101,000.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/3109 4 เมษายน 2562

3 จ้างจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand research 
Expo 2019)

406,493.00 406,493.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด(มหาชน) 406,493.00 บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด(มหาชน) 406,493.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/3182 4 เมษายน 2562

4 ซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา จ านวน 3 เคร่ือง 105,000.00 88,970.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 88,114.50 บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด 88,114.50        ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/2960 6 เมษายน 2562

5 จ้างเปล่ียนอุปกรณ์ท่อน าความร้อนของเคร่ืองพิมพ์
 3 มิติ

190,000.00 190,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินแคมเทค จ ากัด 190,000.00 บริษัท อินแคมเทค จ ากัด 190,000.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/3190 9 เมษายน 2562

6 ซ้ือเคร่ืองปรับอากาศพร้อมติดต้ัง จ านวน 6 เคร่ือง 420,000.00 420,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เจ วี แอล คูล คอร์
ปอเรช่ัน จ ากัด

420,000.00 บริษัท เจ วี แอล คูล คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด 420,000.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/2840 10 เมษายน 2562

7 ซ้ือชุดเตรียมตัวอย่างแบบบีบอัด  จ านวน 1 ชุด 157,718.00 157,718.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด 
(ประเทศไทย) จ ากัด

157,718.00 บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) 
จ ากัด

157,718.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ5801/2963 10 เมษายน 2562

8 จัดซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต้ังโต๊ะ จ านวน 5 เคร่ือง 120,000.00 119,840.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด 119,840.00 บริษัท เอกซ์คอม โอเอ จ ากัด 119,840.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/3102 10 เมษายน 2562
9 ซ้ือซอฟท์แวร์ทางภูมิสารสนเทศ (ENVI Floating 

Licenses for Education Academic 10 Seat) 
จ านวน 1 ชุด

428,000.00 428,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จ ากัด 428,000.00 บริษัท จีไอเอส จ ากัด 428,000.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/3108 10 เมษายน 2562

10 ซ้ือแบบซ้ือแบบจ าลองระดับสูงเชิงเลข (DEM) 
มาตราส่วน 1 4,000 จ านวน 158 ระวาง

158,000.00 158,000.00 เฉพาะเจาะจง ส านักงานเทคโนโลยีการส ารวจ
และท าแผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน

158,000.00 ส านักงานเทคโนโลยีการส ารวจและท า
แผนท่ี กรมพัฒนาท่ีดิน

158,000.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ.5801/3107 22 เมษายน 2562

11 ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแผงเซลล์แสงอาทิตย์ จ านวน 
3 กิโลวัตต์

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กลุ่มพระยา จ ากัด 250,000.00 บริษัท กลุ่มพระยา จ ากัด 250,000.00       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/3449 26 เมษายน 2562

12 ไม้สนดักลาสเฟอร์  จ านวน 2 รายการ 320,000.00 314,194.80 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีโก้ เอ็นเตอร์ไพรส์ 
จ ากัด

314,194.80 บริษัท ดีโก้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 314,194.80       ถูกต้องตรงตามเง่ือนไข ศธ 5801/3679 30 เมษายน 2562

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือก
โดยสรุป

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนเมษายน

วันท่ี 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน
การซ้ือหรือจ้าง

งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จ้าง

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

1 จ้างเหมาให้บริการบ ารุงรักษาระบบบริหารจัดการห้อง

ประชุม จ านวน 1 ระบบ

30,000.00                     26,750.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเฟนส์มี จ ากัด 26,750.00               บริษัท ดีเฟนส์มี จ ากัด 26,750.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 310/2562 1 พฤษภาคม 2562 

2 เช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต 1,200,000.00                 1,155,600.00     เฉพาะเจาะจง บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 1155600 บจ.แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค 1,136,340.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 317/2562 1 พฤษภาคม 2562 

3 เคร่ืองมือส าหรับวัดและบันทึกค่าความเครียดและค่า

ความต่างศักย์จากเคร่ืองมือวัด แบบ 8 ช่องสัญญาณ 

จ านวน 2 ชุด

300,000.00                    300,000.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว(ไทยแลนด์) จ ากัด 290,000.00              บริษัท เคียวว่าเด็นเกียว(ไทยแลนด์) จ ากัด 290,000.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 308/2562 2 พฤษภาคม 2562 

4 จ้างเหมาปรับปรุงบล็อกทางเท้าบริเวณลาน

อเนกประสงค์

2,000,000.00                 1,683,692.36     e-Bidding บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 1,552,830.07          บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 1,552,830.07     เป็นผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 309/2562 2 พฤษภาคม 2562 

บริษัท อินโนเวช่ัน เทคโนโลยี จ ากัด 1,455,935.95          

บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลด้ิง จ ากัด 1,600,000.00          

5 เคร่ืองสูบน้ าดับเพลิง อาคารอเนกประสงค์ พร้อมติดต้ัง

 จ านวน 1 ชุด

310,000.00                    300,902.19       เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด, 300,902.19             บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 300,902.19       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 300/2562 3 พฤษภาคม 2562

บริษัท บาเนีย จ ากัด 321,668.75             

บริษัท อีซีโอ ไทย จ ากัด 328,155.63             

6 เคร่ืองวัดการหมุนระนาบแสงโพลาไรซ์ (Polarimeter)

 จ านวน 1 ชุด

450,000.00                    417,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากัด 363,800.00 บริษัท ชัชรีย์ โฮลด้ิง จ ากัด 363,800.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 313/2562 3 พฤษภาคม 2562

7 อุปกรณ์เก็บตัวอย่างของไอน้ าสะอาด (Sample 

Cooler)

495,000.00                    488,027.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 488,027.00              บริษัท ไบโอนิกข์ อินดัสเทรียล (ประเทศไทย) จ ากัด 488,027.00  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 316/2562 7 พฤษภาคม 2562

8 โคมไฟถนนระบบพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ ALL IN 

ONE พร้อมติดต้ัง จ านวน ๙ ชุด

363,000.00  340,902.00       เฉพาะเจาะจง  บริษัท เอ็มทีไอเอส จ ากัด 283,122.00              บริษัท เอ็มทีไอเอส จ ากัด 283,122.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 311/2562 7 พฤษภาคม 2562

9 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการ

จัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน บัณฑิตวิทยาลัย

การจัดการและนวัตกรรม ณ ประเทศไต้หวัน

436,400.00                    427,585.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มากัส ทัวร์ จ ากัด 375,507.00  บริษัท มากัส ทัวร์ จ ากัด 375,507.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 315/2562 10 พฤษภาคม 2562

10 จ้างเหมาปรับปรุงกลุ่มห้องปฏิบัติการต้นแบบการผลิต

ผักผลไม้ตัดแต่งพร้อมบริโภค 1 งาน

3,828,000.00                 3,824,355.87     คัดเลือก บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด 3,819,273.98          บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ ากัด 3,819,273.98     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 318/2562 11 พฤษภาคม 2562

บริษัท ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 3,824,355.87          

11 ขออนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรม Analytic Solver 

Optimization License V.๒๐๑๗ จ านวน ๑ License

310,300.00                    310,300.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด 310,000.00             บริษัท เอ็มโฟกัส จ ากัด 310,000.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 314/2562 15 พฤษภาคม 2562

12 ซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์  จ านวน 3 รากยาร 140,000.00  136,681.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จ ากัด 136,681.80             บริษัท ออสคอน จ ากัด 136,681.80  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 320/2562 16 พฤษภาคม 2562

13 จ้างท าเคร่ืองบรรจุซองอัตโนมัติ จ านวน 1 เคร่ือง 1,820,000.00                 1,816,111.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท มุ่งม่ัน จ ากัด 1,725,305.45          บริษัท มุ่งม่ัน จ ากัด 1,725,305.45     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 319/2562 17 พฤษภาคม 2562

14 เคร่ืองเสียง จ านวน 1 ชุด 175,000.00                    174,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปัญปราชญ์ จ ากัด 174,500.00             บริษัท ปัญปราชญ์ จ ากัด 174,500.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 322/2562 17 พฤษภาคม 2562

บริษัท ออดิโอ วิช่ัน คอนโทรล จ ากัด 193,242.00             

15 จ้างท าระบบควบคุมอุณหภูมิโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ

ส าหรับผลิตพืชผักคุณภาพสูง (Smart Greenhouse) 

จ านวน 1 ระบบ

300,000.00                    300,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอไอ 5.0 อกรีคัลเจอร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 300,000.00 บริษัท เอไอ 5.0 อกรีคัลเจอร์ อินโนเวช่ัน จ ากัด 300,000.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 306/2562 22 พฤษภาคม 2562

16 จ้างเหมาปรับปรุงเว็บไซต์ของส านักงานห้องเรียนวิศว์-

วิทย์

40,000.00                     40,000.00         เฉพาะเจาะจง นายพีรกิต อุ่มบางตลาด 40,000.00               นายพีรกิต อุ่มบางตลาด 40,000.00         เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 328/2562 23 พฤษภาคม 2562

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง



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

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

17 จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานต่างประเทศ สาขาการ

จัดการธุรกิจดิจิทัล บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและ

นวัตกรรม ณ ประเทศญ่ีปุ่น

805,400.00                    803,962.56       คัดเลือก  บริษัท ดลภัทร จ ากัด 780,800.00              บริษัท ดลภัทร จ ากัด 777,600.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 323/2562 24 พฤษภาคม 2562

บริษัท เวิลด์สปิริต ออนทัวร์ จ ากัด 804,400.00             

18 วัสดุการศึกษา จ านวน 4 รายการ 376,000.00                    375,570.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด 375,570.00             บริษัท รีเนาน์ เทคนิคอล จ ากัด 375,570.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 327/2562 24 พฤษภาคม 2562

19 งานจ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนห้องปฏิบัติการช้ัน 4-5 

อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี 12 ห้อง

800,000.00                    582,315.96       e-Bidding บริษัท เลิฟอินโนเวช่ันคอนกรีต จ ากัด 494,211.39             บริษัท เลิฟอินโนเวช่ันคอนกรีต จ ากัด 494,211.39       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 325/2562 25 พฤษภาคม 2562

บริษัท พีดับเบ้ิลยูเอส เอ็นจิเนียร่ิง แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 497,858.00             

บริษัท หงษ์ทองการช่าง 2016 จ ากัด 532,000.00             

20 ซ้ือชุดประชุมทางไกล  จ านวน   4  ชุด 1,400,000.00                 1,177,000.00     คัดเลือก บจ.อินโฟมีเดีย คอมมูนิเคช่ัน 1,030,945.00          บจ.อินโฟมีเดีย คอมมูนิเคช่ัน 1,030,945.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 326/2562 28 พฤษภาคม 2562

บจ.แอพพริคอน นิว ไดเมนช่ัน 1,048,600.00          

บจ.มอนสเตอร์ คอนเนค 1,118,685.00          

21 ซ้ือระบบโทรทัศน์วงจรปิดประจ าห้องเรียน จ านวน 1 

ระบบ

490,000.00                    479,360.00       เฉพาะเจาะจง บจ.ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์ 479,360.00             บจ.ชัยบูรณ์อีเล็คโทรนิคส์ 479,360.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 329/2562 28 พฤษภาคม 2562

22 จ้างจัดท าเส้ือโปโลท่ีระลึกเน่ืองในโอกาสครบรอบ 60 

ปี มจธ. จ านวน 2,800 ตัว

500,000.00                    491,087.20       เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยมาชิโอ จ ากัด 491,087.20             บริษัท ไทยมาชิโอ จ ากัด 491,087.20       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 333/2562 28 พฤษภาคม 2562

23 จ้างเหมาปรับปรุงพ้ืนท่ีช้ัน 6 อาคารส านักหอสมุด 2,100,000.00                 1,988,632.10     e-Bidding บริษ้ท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 1,988,632.10          บริษ้ท ระพี โซลูช่ัน จ ากัด 1,980,000.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 330/2562 29 พฤษภาคม 2562

บริษัท ฟาสท์เทค คอนสตรัคช่ัน แอนด์ เดคคอร์ จ ากัด 1,921,998.54          

24 จ้างการทดสอบประสิทธิภาพของเน้ือเย่ือกระดูกอ่อน

ท่ีสร้างข้ึนจากเซลล์มนุษย์ส าหรับการรักษากระดูก

อ่อนผิวข้อในกระต่าย จ านวน 1 การทดสอบ

491,283.00                    491,283.00       เฉพาะเจาะจง  มหาวิทยาลัยมหิดล 491,283.00              มหาวิทยาลัยมหิดล 491,283.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 334/2562 30  พฤษภาคม 2562

25 จ้างสอนภาษาอังกฤษ รายวิชา LNG 106 ในภาค

การศึกษาท่ี 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 จ านวน 1 งาน

382,500.00                    382,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท แบร์ลิทซ์ กรุงเทพ จ ากัด 382,500.00             บริษัท แบร์ลิทซ์ กรุงเทพ จ ากัด 382,500.00       เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 343/2562 30  พฤษภาคม 2562



ผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขท่ี วันท่ี
1 โต๊ะ จ ำนวน 50 ตัว 200,000.00                   55,640.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท มำยด์ เบสท์ จ ำกัด 55,640.00              บริษัท มำยด์ เบสท์ จ ำกัด 55,640.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/3746 3 พฤษภำคม 2562

2 เคร่ืองเติมอำกำศระบบบ ำบัดน  ำเสีย จ ำนวน 8 เคร่ือง 416,000.00                   416,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท พีพีวำย อินเตอร์กรุ๊ป(1999) จ ำกัด 415,160.00             บริษัท พีพีวำย อินเตอร์กรุ๊ป(1999) จ ำกัด 415,160.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ.5801/3923 8 พฤษภำคม 2562

3 ระบบติดตำมรถยนต์ GPS จ ำนวน 1 ระบบ 140,000.00                   82,390.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท จีพีเอส เทค จ ำกัด 82,390.00              บริษัท จีพีเอส เทค จ ำกัด 82,390.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข  ศธ 5801/3913 8 พฤษภำคม 2562

4 เก้ำอี  จ ำนวน 50 ตัว  150,000.00                   74,044.00      เฉพำะเจำะจง  บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ำกัด 74,044.00               บริษัท ไทยโปรกรุ๊ป จ ำกัด 74,044.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/3844 8 พฤษภำคม 2562

5 เก้ำอี  จ ำนวน 150 ตัว 450,000.00  256,800.00     เฉพำะเจำะจง บริษัทไทยเฟอร์นิน่ำ จ ำกัด 256,800.00  บริษัทไทยเฟอร์นิน่ำ จ ำกัด 256,800.00  เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข  ศธ 5801/3845 8 พฤษภำคม 2562

6 จ้ำงเหมำซ่อมแซมลิฟต์โดยสำร จ ำนวน ๓ ตัว 165,000.00                   165,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก เอ็นอีอี จ ำกัด 165,000.00             บริษัท บำงกอก เอ็นอีอี จ ำกัด 165,000.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข  ศธ 5801/3950 10 พฤษภำคม 2562

7 วัสดุกำรศึกษำ จ ำนวน ๓ รำยกำร 301,000.00                   300,937.50     เฉพำะเจำะจง ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ กรุงเทพกำรช่ำง 300,937.50  ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญ กรุงเทพกำรช่ำง 300,937.50  เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/3949 10 พฤษภำคม 2562

8 กล้องส ำรวจแบบประมวลผลรวม จ ำนวน 1 ชุด 479,500.00                   470,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 470,000.00             บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้นท์ (ไทยแลนด์) จ ำกัด 470,000.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข อว 7601/4173 14 พฤษภำคม 2562

9 เคร่ืองพิมพ์ 3 มิติส ำหรับสร้ำงชิ นงำนต้นแบบ 

จ ำนวน 1 เคร่ือง

375,000.00                   374,500.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท โดม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 337,050.00             บริษัท โดม คอร์ปอเรช่ัน จ ำกัด 337,050.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/4172 15 พฤษภำคม 2562

10 ซื อระบบแสดงค่ำพลังงำนท่ีผลิตได้จำกระบบโซล่ำ

เซลล์ จ ำนวน 1 ชุด

200,000.00                   200,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท วินนำวิน วิศวกรรมจ ำกัด 200,000.00             บริษัท วินนำวิน วิศวกรรมจ ำกัด 200,000.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/3461 16 พฤษภำคม 2562

11 เคร่ืองฉำยภำพจำกสัญญำณวิดิโอและคอมพิวเตอร์ 

(projector) จ ำนวน 2 รำยกำร

104,860.00                   104,860.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 104,860.00             บริษัท เคโมไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 104,860.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข อว7601/4371 23 พฤษภำคม 2562

12 ซื อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ จ ำนวน 12 เคร่ือง 384,000.00                   384,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด 383,916.00             บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด 383,916.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข อว 7601/5506 23 พฤษภำคม 2562

13 โปรแกรม EndNote Yr 2018 จ ำนวน 1 ชุด 342,761.00                   342,761.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 342,761.00  บริษัท บุ๊ค โปรโมช่ัน แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด 342,761.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข ศธ 5801/4303 23 พฤษภำคม 2562

14 จ้ำงซ่อมเคร่ืองท ำบริสุทธ์ิโปรตีนชนิด Fast Protein 

Liquid Chromatography จ ำนวน 1 งำน

180,000.00                   180,000.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ำกัด 180,000.00             บริษัท แบงเทรดดิ ง 1992 จ ำกัด 180,000.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข อว7601/4405 24 พฤษภำคม 2562

15 จ้ำงเหมำจัดงำนนิทรรศกำรแสดงผลงำนปริญญำ

นิพนธ์ สำขำวิชำเทคโนโลยีมีเดีย ครั งท่ี 4 (Creative

 Media Exhibition 2019)

222,560.00                   222,560.00     เฉพำะเจำะจง บ.พำโน อินดัสทรีส์ จ ำกัด 222,560.00             บ.พำโน อินดัสทรีส์ จ ำกัด 222,560.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข อว 7601/4842 27 พฤษภำคม 2562

16 เคร่ืองผสมอำหำร จ ำนวน 2 เคร่ือง 110,000.00                   93,240.00      เฉพำะเจำะจง บริษัท ทิพย์ธนำพร จ ำกัด 93,240.00              บริษัท ทิพย์ธนำพร จ ำกัด 93,240.00     เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข อว7601/4404 27 พฤษภำคม 2562

17 เคร่ืองฉำยภำพจำกสัญญำณวิดีโอและคอมพิวเตอร์ 

จ ำนวน ๑ เคร่ือง

210,000.00                   208,650.00     เฉพำะเจำะจง บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตติ ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด  208,650 บริษัท แคนนอน มำร์เก็ตติ ง (ไทยแลนด์) จ ำกัด 208,650.00   เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด และถูกต้องตรงตำมเง่ือนไข อว 7601/5043 31 พฤษภำคม 2562

บริษัท พี อินโนเวทีฟ โซลูช่ัน จ ำกัด 219,350.00

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือนพฤษภาคม

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 31 เดือน พฤษภาคม พ .ศ. 2562

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน มิถุนายน 2562 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1 ชุดย้อมสีภาพยนตร์ 1 ชุด 770,000.00               766,298.33     e - bidding บ.ซีนอนเทค จ ากัด 742,580.00             บ.ซีนอนเทค จ ากัด 740,440.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 348/2562 4 มิถุนายน 2562

บ.ฮาสส์ เทคโนโลยี จ ากัด 749,000.00             

2
จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาอาคารพระจอมเกล้าราชา

นุสรณ์ 190 ปี
4,455,500.00             4,455,337.06   e - bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟลูฟาซิลิต้ี จ ากัด 3,422,693.96          บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟลูฟาซิลิต้ี จ ากัด 3,422,693.96  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 331/2562 5 มิถุนายน 2562

บริษัท หงส์ทอง การช่าง ๒๐๑๖ จ ากัด 3,530,000.00          

กิจการค้าร่วม มุมทองธานี 3,800,000.00          

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ชุมพรต้ังฮวดหลี 3,920,000.00          

บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต จ ากัด 3,941,822.23          

บริษัท ภควัต พัฒนา จ ากัด 4,455,000.00          

3
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดส านักงานอธิการบดี พร้อม

ติดต้ัง จ านวน 1 ระบบ
490,000.00               475,822.75     เฉพาะเจาะจง บริษัท อี.ทู.พี.พี จ ากัด 460,126.50             บริษัท อี.ทู.พี.พี จ ากัด 460,126.50     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 337/2562 7 มิถุนายน 2562

บริษัท ซูมอิน ซิสเต็ม จ ากัด 479,520.50             

ห้างหุ้นส่วนสามัญ ดีคอนเนค เซอร์วิส 487,920.00             

4
จ้างให้บริการซ้ือต๋ัวเคร่ืองบินและประกันการเดินทาง

 จ านวน 49 คน
1,850,000.00             1,830,000.00   คัดเลือก หจก.หน่ึงเดียวทราเวล แอนด์ เซอร์วิส 1,850,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัดหน่ึงเดียว 
ทราเวลแอนด์ เซอร์วิส 1,830,000.00  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 349/2562 7 มิถุนายน 2562

หจก. ซันไรส์ซแทรเวล 1,890,000.00          

บริษัท ลีเบนน์ แทรเวล เซอร์วิส จ ากัด 1,000,000.00          

5
จ้างเหมาปรับปรุงท่อระบบปรับอากาศ Package 

Water Cool อาคารส านักงานอธิการบดี
2,300,000.00             2,298,825.53   e-bidding บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน จ ากัด 1,800,000.00          บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูช่ัน จ ากัด 1,800,000.00  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 345/2562 10 มิถุนายน 2562

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จ ากัด 1,928,906.80          

บริษัท คิว. เอ็ม แอร์ เอ็นจิเนียร่ิง เซอร์วิส จ ากัด 2,076,492.55          

6 ตู้ดูดควันพร้อมชุดก าจัดไอกรด จ านวน 1 ตู้ 277,130.00               277,130.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด 276,060.00             บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จ ากัด 276,060.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 347/2562 10 มิถุนายน 2562

7 ซ้ือจอมอนิเตอร์ จ านวน 8 เคร่ือง 400,000.00               399,752.00     เฉพาะเจาะจง บจ.ไวส์ไลฟ์ 398,040.00             บจ.ไวส์ไลฟ์ 398,040.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 332/2562 11 มิถุนายน 2562

8
ซ้ือชุดทดสอบ Residual Host Cell Protein 

จ านวน 4 กล่อง
267,500.00               267,500.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 267,500.00             บริษัท ธีระเทรดด้ิง จ ากัด 267,500.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 346/2562 12 มิถุนายน 2562

9

จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานด้านโครงสร้างอาคาร

เพ่ือสถาปัตยกรรม และเพ่ือต้านทานแรงแผ่นดินไหว

 ระหว่างวันท่ี 2 - 5 มิถุนายน 2562 จ านวน 35 ท่าน

1,354,000.00             1,353,850.00   คัดเลือก บริษัท พาโนราม่า ทราแวล จ ากัด 1,346,850.00          บริษัท พาโนราม่า ทราแวล จ ากัด 1,346,850.00  เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 336/2562 14 มิถุนายน 2562

บริษัท โก แอนด์ โกล ทัวร์ จ ากัด 1,388,375.00          

10
จ้างจัดท าส่ือวีดิทัศน์แนะน ามหาวิทยาลัย เน้ือหา

เก่ียวกับท าไมต้องเลือกเรียนท่ี มจธ. จ านวน 1 งาน
500,000.00               499,690.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 497,550.00             บริษัท ทีวีบูรพา จ ากัด 497,550.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 350/2562 19 มิถุนายน 2562

11 ซ้ือระบบเสียง จ านวน 2 ชุด 300,000.00               272,422.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 272,422.00             บริษัท ยูเอฟโอ จ ากัด 272,422.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 353/2562 21 มิถุนายน 2562

12 ซ้ือวัสดุการศึกษา จ านวน 21 รายการ 450,000.00               402,453.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จ ากัด 402,453.00             บริษัท เมดิทอป จ ากัด 402,453.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 351/2562 24 มิถุนายน 2562

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มิถุนายน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562



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

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มิถุนายน

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

13
ซ้ือเคร่ืองกวนสารด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า จ านวน 2 

เคร่ือง
160,000.00               134,820.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 134,820.00             บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จ ากัด 134,820.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 352/2562 24 มิถุนายน 2562

14

จ้างท าชุดระเหยแบบความดันต่ า (Heart Pump 

Vacuum Evaporator) เพ่ือติดต้ังในโรงงานตัวอย่าง

 โครงการศึกษาวิจัยการเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงาน

500,000.00               500,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท การันตี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 500,000.00             บริษัท การันตี เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 500,000.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข 354/2562 25 มิถุนายน 2562



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

1 จ้างเหมาเดินสายไฟพร้อมอุปกรณ์ส าหรับครุภัณฑ์
ชุดหล่อแรงดัน จ านวน 1 งาน

300,000.00               297,525.02     เฉพาะเจาะจง บริษัท นีโอ - ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 297,069.89             บริษัท นีโอ - ไลน์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 297,069.89     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข อว 7601/4801 4 มิถุนายน 2562

2 ซ้ือเคร่ืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร์ จ านวน
 6 เคร่ือง

360,000.00               299,814.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส์ไลฟ์ จ ากัด 299,814.00             บริษัท ไวส์ไลฟ์ จ ากัด 299,814.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข อว 7601/4608 5 มิถุนายน 2562

3 จ้างจัดท าเล่มรายงานสถานสภาพการผลิตไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทย พ .ศ. 
2559-2560

188,100.00               188,073.05     เฉพาะเจาะจง บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 187,710.10             บริษัท จี.พี.ไซเบอร์พรินท์ จ ากัด 187,710.10     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข อว 7601/5228 5 มิถุนายน 2562

4 ซ้ือครุภัณฑ์การศึกษา จ านวน 4 รายการ 373,430.00               373,430.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส.วี.ที. แมชชีนเนอร่ี จ ากัด 373,430.00             บริษัท เอส.วี.ที.แมชชีนเนอร่ี จ ากัด 373,430.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข อว 7601/5310 7 มิถุนายน 2562
5 ซ้ือโปรแกรมจ าลองทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

จ านวน 1 ชุด
300,000.00               299,600.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท เรียล บีพีเอ็ม จ ากัด 299,600.00             บริษัท เรียล บีพีเอ็ม จ ากัด 299,600.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข อว 7601/5227 10 มิถุนายน 2562

6 ซ้ือตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) ขนาด 70 ลิตร 
จ านวน 1 ชุด

128,400.00               126,260.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ากัด 126,260.00             บริษัท ไทยวิกตอร่ี จ ากัด 126,260.00     เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด และถูกต้องตรงตามเง่ือนไข อว 7601/5388 10 มิถุนายน 2562

เหตุผลท่ีได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา หรือข้อตกลงใน

การซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือ/จ้างในรอบเดือน มิถุนายน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันท่ี 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ล าดับท่ี งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา




