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

1

จางใหบริการบํารุงรักษาระบบไฟฟาและสุขาภิบาล ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 13,853,500.00 13,853,307.94 e-bidding

บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด

12,759,932.97 บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 12,700,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 110/2563 2 มกราคม 2563

บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด 12,265,945.00

บริษัท เอคแปลนเมนท จํากัด 11,258,336.70

2

จางที่ปรึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระกับกลาง มจธ. ประจําป 2563 (นบก.รุนที่ 6) 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1,250,000.00 911,160.00 วิธีเฉพาะเจาะจง Berkeley Executive Coaching Institute 912,399.00 บริษัท Berkeley Executive Coaching Institute 912,399.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 107/2563 14 มกราคม 2563

3 จางเหมาตกแตงภายในอาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ ระยะที่ 2 97,000,000.00 74,534,046.56 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ยูฮุย อินทีเรีย จํากัด 74,872,444.22 บริษัท ยูฮุย อินทีเรีย จํากัด 74,500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 128/2563 16 มกราคม 2563

2.บริษัท จีเซเวน คอรปอเรชั่น จํากัด 76,200,000.00

3.บริษัท ครี ฟูล จํากัด 77,755,514.94

4 จางควบคุมงานตกแตงภายในอาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ ระยะที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ 5,092,500.00 5,092,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น 

จํากัด 3,911,000.00 บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จํากัด 3,911,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 129/2563 16 มกราคม 2563

5 จางเหมาติดตั้งบูธนิทรรศการและระบบไฟฟาของการจัดงานครบรอบ 60 ป 
แหงการสถาป 1,000,000.00 969,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท คิวบิเคิล เอ็กซ จํากัด 969,000.00 บริษัท คิวบิเคิล เอ็กซ จํากัด 969,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 135/2563 23 มกราคม 2563

6

จางที่ปรึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“Translate Strategy to Execution 

Project” ภายใตโครงการพัฒนานักบริหารระดับกลาง มจธ. ประจําป 2563(นบก.รุนที่ 

6) จํานวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 990,000.00 969,834.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แพคริม ลีดเดอรชิป เซ็นเตอร จํากัด 969,830.00 บริษัท แพคริม ลีดเดอรชิป เซ็นเตอร จํากัด 969,830.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 127/2563 21 มกราคม 2563

7 ชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดไมนอยกวา 67 กิโลวัตต-ชั่วโมง จํานวน 1 ชุด 1,669,000.00 1,493,185.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1478000 บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,478,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 136/2563 23 มกราคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อ/จ้างในรอบเดือนมกราคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที� ..31..... เดือน ....มกราคม........... พ.ศ. ....2563............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทเสนอ (บาท) ผูไดรบการคดเลอก ราคา (บาท) เลขท วนท

1 ขออนุมัติขออนุญาตใชสิทธิ์ระบบฐานขอมูล Scival ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 ระบบ 2,000,000.00 1,781,713.37 วิธีเฉพาะเจาะจง Elsevier (Singapore) PTE.LTD. 1,773,571.53 Elsevier (Singapore) PTE.LTD. 1,773,571.53 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 006/2563 9 มกราคม 2563

3 ซื้อชุดเครืองมือวัดการกระจายความเขมการสองสวาง 1 ชุด 3,200,000.00 3,016,146.90 วิธีเฉพาะเจาะจง CHINA ELECTRONICS ZHEJIANG COMPANY 3,030,439.56 China Electronics Zhejiang Company 3,030,439.56 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 007/2563 17 มกราคม 2563

2 ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลออนไลน Scopus ระยะเวลา 5 เดือน 1,205,000.00 1,203,364.43 วิธีเฉพาะเจาะจง Elsevier (Singapore) PTE.LTD. 1,203,364.43 Elsevier (Singapore) PTE.LTD. 1,202,508.28 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 005/2563 27 ธันวาคม 2563

4 ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส ระยะเวลา 11 เดือน จํานวน 2 รายการ 1,732,900.00 1,732,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  บุคเน็ท จํากัด 1,732,900.00 บริษัท  บุคเน็ท จํากัด 1,732,900.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/887 29 มกราคม 2563

5 ซื้อสิทธิในการเขาใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส Springer  eBook  STM Collection ระยะเวลา ๑๑ เดือน 3,032,378.00 3,032,378.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บุค โปรโมชัน แอนด เซอรวิส จํากัด 3,032,378.00 บริษัท บุค โปรโมชัน แอนด เซอรวิส จํากัด 3,032,378.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/893 29 มกราคม 2563

6 ซื้อสิทธิในการเขาใชขอมูลอิเล็กทรอนิกส Taylor & Francis Online Package ระยะเวลา 11 เดือน 1,120,000.00 1,117,094.84 วิธีเฉพาะเจาะจง Taylor & Francis Group 1,127,847.98 Taylor & Francis Group 1,176,390.21 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 009/2563 29 มกราคม 2563

วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชือผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที�ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาเนนการจดซอ/จางในรอบเดอนมกราคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที ..31...... เดือน ...มกราคม............ พ.ศ. ...2563.............

ลําดับที� งานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินที�จะซื�อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสัง ในการซือหรือจ้าง



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

1
จางใหบริการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนและจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุร)ี 369,700.00 369,624.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 369,624.36 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 369,624.36 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 117/2563

2 มกราคม 2563

2 จางสอนภาษาอังกฤษ รายวิชา LNG 106 ในภาคการศึกษาที 2 ประจําปการศึกษา 2562 180,000.00 180,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนภาษาอังกฤษอามิตร สยามทาวเวอร 180,000.00 โรงเรียนภาษาอังกฤษอามิตร สยามทาวเวอร 180,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 116/2563 9 มกราคม 2563
3 เครืองคอมพิวเตอรภาคสนามแบบพกพา จํานวน 1 เครือง 110,000.00 109,140.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัลทิเมท โพซิซันนิง จํากัด 109,140.00 บริษัท อัลทิเมท โพซิซันนิง จํากัด 109,140.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 115/2563 8 มกราคม 2563
4 เครืองวัดสัญญาณทางไฟฟาพรอมแหลงกําเนิดสัญญาณทางไฟฟา 500,000.00 481,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 481,500.00 บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 466,500.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 120/2563 9 มกราคม 2563
5 จางเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือขาย อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ (LX) จํานวน 1 งาน 440,000.00 397,306.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 381,900.00 บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 381,900.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 119/2563 10 มกราคม 2563
6 เครืองตรวจวัดสัญญาณแทรกสอด 500,000.00 499,957.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 499,957.50 บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 495,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 121/2563 10 มกราคม 2563
7 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 346,000.00 345,977.01 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริง จํากัด 345,977.01 บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริง จํากัด 345,977.01 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 118/2563 14 มกราคม 2563
8 กลองสํารวจประมวลผลรวม จํานวน 1 ชุด 187,500.00 187,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชันแนล จํากัด 187,250.00 บริษัท ฮอลลีวูด อินเตอรเนชันแนล จํากัด 187,250.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 123/2563 14 มกราคม 2563
9 ซืออุปกรณปองกันระบบเครือขาย (Firewall) จํานวน 1 เครือง 400,000.00 395,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สไมล ไอที คอนเซาท จํากัด 395,900.00 บริษัท สไมล ไอที คอนเซาท จํากัด 395,900.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 126/2563 14 มกราคม 2563
10 จางสํารวจชันดินภายในพืนทีการศึกษาสมุทรสาคร 500,000.00 462,240.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คาราเวล แลนด แอนด เอ็นจิเนียริง จํากัด 462,240.00 บริษัท คาราเวล แลนด แอนด เอ็นจิเนียริง จํากัด 462,240.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 130/2563 16 มกราคม 2563
11 ซือเครืองพิมพ 3 มิติ จํานวน 1 เครือง 190,000.00 189,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 180,000.00 บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 180,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 131/2563 21 มกราคม 2563
12 เครืองวัดและวิเคราะหคุณภาพไฟฟา แบบ 3 เฟส จํานวน 1 เครือง 345,500.00 342,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด 342,400.00 บริษัท อีเลคทรอนิคส ซอรซ จํากัด 342,400.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 132/2563 21 มกราคม 2563
13 จางเหมากอสรางบอเพาะเลียงสาหรายระดับตนแบบ  จํานวน 1 งาน 493,000.00 492,438.76 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.ดี.พ.ี  เทคนิคคอล  เซอรวิสเซส 488,432.51 หางหุนสวนจํากัด เอส.ดี.พ.ี  เทคนิคคอล  เซอรวิสเซส 488,432.51 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 133/2563 22 มกราคม 2563
14 วัสดุ จํานวน 26 รายการ 331,000.00 330,468.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จํากัด 330,468.78 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี ออโตเมชัน (ประเทศไทย) จํากัด 330,468.78 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 124/2563 23 มกราคม 2563
15 ซือชุดแสดงผลพลังงาน ภายใน มจธ. พรอมติดตัง จํานวน 9 ชุด 499,500.00 489,846.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียริง แอนด ซัพพลายส จํากัด 474,384.50 บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียริง แอนด ซัพพลายส จํากัด 474,384.50 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 134/28563 23 มกราคม 2563

บริษัท เอสเอ็มที ซีซีทีวี จํากัด 481,928.00
บริษัท ฌปรเกรส อิเลคทริค (ประเทศไทย) จํากัด 488,241.00

16 ชุดปฏิบัติการพัฒนาเกมเสมือนจริง จํานวน 1 ชุด 247,000.00 247,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี ดีเวล ลอปเมนท จํากัด 247,000.00 บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี ดีเวล ลอปเมนท จํากัด 247,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 142/2563 29 มกราคม 2563
17 ซือระบบกลองวงจรปด จํานวน 1 ระบบ 150,000.00 138,260.05 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไพรด เทเลคอม จํากัด 138,260.05 บริษัท ไทยไพรด เทเลคอม จํากัด 138,260.05 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 143/2563 29 มกราคม 2563
18 ซือเครืองดูดจับไอกรด (scrubber) ยีหอ Foss รุน SR210 จํานวน 1 เครือง 150,000.00 146,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พ.ี มารเก็ตติง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 109,140.00 บริษัท ยู.พ.ี มารเก็ตติง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 109,140.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 137/2563 30 มกราคม 2563
19 เครืองปนเหวียงตกตะกอนแบบควบคุมความเย็น 350,000.00 350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด 350,000.00 บริษัท เอสเอ็นพี ไซแอนติฟค จํากัด 350,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 138/2563 30 มกราคม 2563
20 ซือเครืองดูดจับไอกรด (scrubber) ยีหอ Foss รุน SR210 จํานวน 1 เครือง 112,000.00 109,996.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พ.ี มารเก็ตติง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 98,868.00 บริษัท ยู.พ.ี มารเก็ตติง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 98,868.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 139/2563 30 มกราคม 2563
21 เครืองผสมตัวอยาง (Vortex mixer) ยีหอ IKA รุน Vortex Genius 3 จํานวน 17 เครือง 204,000.00 181,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พ.ี มารเก็ตติง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 167,348.00 บริษัท ยู.พ.ี มารเก็ตติง เยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 167,348.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 140/2563 30 มกราคม 2563
22 ครุภัณฑ จํานวน 3 รายการ 386,000.00 385,467.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน ซีทีไอ เทคโนโลยี อินโนเวชัน จํากัด 383,862.50 บริษัท ซัน ซีทีไอ เทคโนโลยี อินโนเวชัน จํากัด 383,862.50 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 141/2563 30 มกราคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนมกราคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง



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

1 จางเหมาติดตั้งเตารับไฟฟาพรอมสายไฟ ชั้น 7 หอง UX702 อาคารอเนกประสงค 137,200.00 137,067.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอดับบลิว ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด 137,067.00 บริษัท พีเอดับบลิว ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด 137,067.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/14 2 มกราคม 2563

2 ซื้อเครื่องพิมพ 3 มิติ 210,000.00 179,833.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 165,000.00 บริษัท เซปทิลเลียน จํากัด 165,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว.7601/31 3 มกราคม 2563

3 ซื้อเครื่องวัดกาซชีวภาพ จํานวน 1 ชุด 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 250,000.00 บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 250,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/67 3 มกราคม 2563

4 จอมอนิเตอร มจะ.ราชบุรี 384,000.00 383,488.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวสไลฟ จํากัด 380,920.00 บริษัท ไวสไลฟ จํากัด 380,920.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว7601/83 3 มกราคม 2563

5 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวิดีโอและคอมพิวเตอร 198,000.00 145,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 145,520.00 บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 145,520.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/88 3 มกราคม 2563

6 เครื่องโปรเจคเตอร 160,520.00 160,517.12 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สมารท มีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 160,517.12 บริษัท สมารท มีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 160,517.12 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/78 3 มกราคม 2563

7 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 10 เครื่อง 339,400.00 324,333.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สปด คอมเมอรเชียล จํากัด 317,000.00 บริษัท สปด คอมเมอรเชียล จํากัด 317,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/133 6 มกราคม 2563

8 หุนยนตแขนกล จํานวน 1 ชุด 474,000.00 474,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีพี ออโตเมชั่น ซิสเทม จํากัด 470,000.00 บริษัท วีพี ออโตเมชั่น ซิสเทม จํากัด 470,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/135 6 มกราคม 2563       

9 ชุดกีฬา จํานวน 3 รายการ 200,000.00 192,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิโก สปอรต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 192,500.00 บริษัท อีโก สปอรต อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 192,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

อว 7601/173

7 มกราคม 2563

10 ครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 113,800.00 104,860.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออโตเมชั่นเซอรวิส จํากัด 104,860.00 บริษัท ออโตเมชั่นเซอรวิส จํากัด 104,860.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/330 14 มกราคม 2563

11 เครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร สําหรับหอวเรียนขนาด 150 ที่นั่ง จํานวน 2 เครื่อง 480,000.00 479,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 475,080.00 บริษัท เอ็วี-ซายนเทค จํากัด 475,080.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

อว 7601/379

15 มกราคม 2563

12 เครื่องแท็บเล็ต จํานวน 2 รายการ 123,800.00 123,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 123,740.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 123,740.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/393 15 มกราคม 2563

13 เครื่องรวมสัญญาณระบบเครือขาย (Switching Hub) จํานวน 2 รายการ 208,750.00 205,012.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จํากัด 203,742.00 บริษัท เอส พี คอม จํากัด 203,942.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/387 15 มกราคม 2563

14

จางเหมาติดตั้งบูธ ซิสเต็ม สําหรับงาน KMUTT Job Fair 2020 ระหวางวันที่ 20 - 21 มกราคม 2563 

จํานวน 1 งาน 450,000.00 404,139.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาวารีมาศ จํากัด 404,139.00 บริษัท มหาวารีมาศ จํากัด 404,139.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/445 16 มกราคม 2563

15 ครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 420,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 414,000.00 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 414,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

อว 7601/466

17 มกราคม 2563

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ดดู พารท จํากัด 426,000.00

16 จางเหมาปูหญาบริเวณใตโครงอาคารอุตสาหการ และอาคารเครื่องกล 2  300,000.00 235,501.65 วิธีเฉพาะเจาะจง รานหมื่นรินทรแลนดสเคป แอนด ดีไซน 235,501.65 รานหมื่นรินทรแลนดสเคป แอนด ดีไซน 235,501.65 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

อว 7601/632

22 มกราคม 2563

17 ครุภัณฑคอมพิวเตอร  จํานวน 5 รายการ  300,100.00 299,814.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี คอม โซลูชั่นส จํากัด 299,814.00 บริษัท จี คอม โซลูชั่นส จํากัด 299,814.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

อว 7601/706

23 มกราคม 2563

18 หนังสือ 37 รายการ 141,156.00 141,156.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอส.บุค จํากัด 141,156.00 บริษัท พ.ีเอส.บุค จํากัด 141,156.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/701 23 มกราคม 2563

19 ซื้อหนังสือ จํานวน 37 รายการ 141,156.00 141,156.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พ.ีเอส.บุค จํากัด 141,156.00 บริษัท พ.ีเอส.บุค จํากัด 141,156.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/701 23 มกราคม 2563

20 ซื้อหนังสือ จํานวน 35 รายการ 170,980.00 170,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บุคทูเดย 170,980.00 บุคทูเดย 170,980.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/718 24 มกราคม 2563

21 ซื้อหนังสือ จํานวน 38 รายการ 164,806.00 164,806.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นพีบุคส 164,806.00 เอ็นพีบุคส 164,806.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

 อว 7601/722

24 มกราคม 2563

22 ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส จํานวน 85 รายการ 175,329.00 175,329.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โนวเลดจเบส จํากัด 175,329.00 บริษัท โนวเลดจเบส จํากัด 175,329.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

 อว 7601/723

24 มกราคม 2563

23 หนังสือ 35 รายการ 170,980.00 170,980.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บุคส ทูเดย 170,980.00 บุคส ทูเดย 170,980.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/718 24 มกราคม 2563

24 หนังสือ 38 รายการ 164,806.00 164,806.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอ็นพีบุคส 164,806.00 เอ็นพีบุคส 164,806.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

อว 7601/722

24 มกราคม 2563

25 หนังสืออิเล็กทรอนิกส 85 รายการ 175,329.00 175,329.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โนวเลดจเบส จํากัด 175,329.00 บริษัท โนวเลดจเบส จํากัด 175,329.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

อว 7601/723

24 มกราคม 2563

26 จัดทําเตนทประชาสัมพันธ   (Fabric Outdoor Tent) จํานวน 1 งาน 85,000.00 8,453.00 วิธีเฉพาะเจาะจง  บริษัท ทําถูก จํากัด 8,453.00  บริษัท ทําถูก จํากัด 8,453.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/748 24 มกราคม 2563

27

จางเหมาจัดทําซุมทางเขางานการจัดงานครบรอบ ๖๐ ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกลาธนบุรี 114,500.00 114,490.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วันเดอรฟูล ปริ้น จํากัด 114,490.00 บริษัท วันเดอรฟูล ปริ้น จํากัด 114,490.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/985 31 มกราคม 2563

28 ซื้อเครื่องบันทึกขอมูล (Data logger) จํานวน 1 เครื่อง 140,000.00 136,265.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ว.ทวีพัฒนา จํากัด 136,264.50 บริษัท ว.ทวีพัฒนา จํากัด 136,264.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/941 30 มกราคม 2563

29 ซื้อไมโครโฟนแบบมีสาย จํานวน 60 ตัว 130,000.00 125,190.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 121,980.00 บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 121,980.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/943 30 มกราคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมกราคม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

เดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 

 

 

 

 

 





ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที
1 เชาใชบริการคลาวด(Public Cloud) จํานวน 12 เดือน (Repeat Order) 1,027,200.00 1,027,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทแอดวานซไวรเลสเน็ทเวอรคจํากัด 1,027,200.00 บริษัทแอดวานซไวรเลสเน็ทเวอรคจํากัด 1,027,200.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 148/2563 3 กุมภาพันธ 2563
2 เครืองแกสโครมาดตกราฟ จํานวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก 2,295,000.00 2,300,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เวิลดสยาม กรุป จํากัด 229,500.00 บริษัท เวิลดสยาม กรุป จํากัด 2,295,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 158/2563 4 กุมภาพันธ 2563
3 ซือระบบ CCTV (เพิมเติม)  จํานวน 1 ระบบ  โดยวิธีคัดเลือก 2,000,000.00 1,998,069.85 วิธีคัดเลือก บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชัน เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด 1,998,069.85 บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชัน เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด 1,984,908.85 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 150/2563 6 กุมภาพันธ 2563

บริษัท พ.ีเอส.เอส.คอมมูนิเคชัน แอนด ซัพพลาย จํากัด 2,131,855.16
4 จางทีปรึกษาโครงการพัฒนาองคกร (Organization Development Project)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 1 งาน 1,926,000.00 1,926,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทอทเทิน อัลเทอร จํากัด 2,054,400.00 บริษัท ทอทเทิน อัลเทอร จํากัด 1,926,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 151/2563 12 กุมภาพันธ 2563
5 อุปกรณจัดเก็บขอมูลสวนตอขยายสําหรับระบบ Cloud Computing จํานวน 1 ระบบ 1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 995,000.00 บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 995,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 152/2563 13 กุมภาพันธ 2563

6

ซื้อและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมการพัฒนากลยุทธและการวางแผนบุคลากร The Predictive Index (PI) ออนไลน ระยะเวลา 12 

เดือน 1,325,000.00 1,325,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทาเลนท โคเด็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 1,284,000.00 บริษัท ทาเลนท โคเด็กซ (ประเทศไทย) จํากัด 1,284,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 156/2563 20 กุมภาพันธ 2563
7 ขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร Adobe Creative Cloud ระยะเวลา 3 ป จํานวน 1 ชุด 4,500,000.00 4,494,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด 4,200,000.00 บริษัท คัลเลอร ดอกเตอร จํากัด 4,200,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 164/2563 27 กุมภาพันธ 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..29...... เดือน ...กุมภาพันธ........... พ.ศ. ....2563............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที�เสนอ (บาท) ผูไดรบการคดเลอก ราคา (บาท) เลขท วนท
1 ซื้อเครื่องบันทึกและวิเคราะหคลื่นไฟฟาสมองสําหรับการวิจัยชนิดความคมชัดสูง จํานวน 1 เครื่อง 1,750,000.00 1,334,907.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท AWTC, Inc 1,348,866.83 บริษัท AWTC, Inc 1,348,866.83 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 010/2563 14 กุมภาพันธ 2563

วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชือผู้เสนอราคาและราคาทีเสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที�ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื�อ/จางในรอบเดอนกุมภาพนัธ ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี

วันที ..29...... เดือน ...กุมภาพันธ์ ............ พ.ศ. ...2563.............

ลําดับที� งานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินที�จะซื�อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสัง ในการซือหรือจ้าง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 เครืองถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ จํานวน 5 เครือง 275,000.00 264,825.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 264,825.00 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 264,825.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 144/2563 6 กุมภาพันธ 2563
2 ระบบเสียงสําหรับหองเรียน SCL 702 จํานวน 
1 ชุด 150,000.00 146,590.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 146,590.00 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 146,590.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 145/2563 6 กุมภาพันธ 2563
3 ฮีเลียมเหลวขนาด 60 ลิตร จํานวน 1 ถัง 107,214.00 107,214.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 107,214.00 บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 107,214.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 149/2563 7 กุมภาพันธ 2563
4 จางเหมาจัดทําสือวีดิทัศนแนะนําคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ชุดป พ.ศ.2562 จํานวน 1 งาน 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิอายส จํากัด 200,000.00 บริษัท ดิอายส จํากัด 200,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 154/2563 14 กุมภาพันธ 2563
5 ซืออุปกรณเปดปดอัตโนมัติระบบไฟฟาแสงสวางภายในหองนํา พรอมติดตัง ระยะที 2 จํานวน 167 ชุด 600,000.00 495,864.75 e-bidding บริษัท เค.ท.ีเทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด 477,620.00 บริษัท เค.ท.ีเทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด 477,620.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 147/2563 14 กุมภาพันธ 2563
6 จางทําชุดควบคุมอุณหภูมิสําหรับการวัดสมรรถนะทางไฟฟาแผงเซลลแสงอาทิตย จํานวน 1 ชุด 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบส เทค คอรปอเรชัน จํากัด 399,110.00 บริษัท เบส เทค คอรปอเรชัน จํากัด 399,110.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 146/2563 17 กุมภาพันธ 2563
7 ขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร PRTG ระยะเวลา ๑ ป 124,000.00 123,112.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด 112,992.00 บริษัท เน็ตเวิรค 365 จํากัด 112,992.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 155/2563 18 กุมภาพันธ 2563
8 เครืองคอมพิวเตอรตังโตะ PC จํานวน 3 เครือง 150,000.00 133,215.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีไลฟ ซิสเต็มส จํากัด 133,215.00 บริษัท อีไลฟ ซิสเต็มส จํากัด 133,215.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 153/2563 18 กุมภาพันธ 2563 
9 เครืองคอมพิวเตอร จํานวน 17 เครือง 425,000.00 372,895.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 372,531.20 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 372,531.20 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 161/2563 26 กุมภาพันธ 2563
10 จางทําตู EMDB อาคารปฏิบัติการพืนฐานทางวิทยาศาสตร หอง SCL-108 พรอมติดตัง 426,410.00 426,400.27 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด 389,801.35 บริษัท อวาตา อิเล็คทริค จํากัด 389,801.35 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 159/2563 27 กุมภาพันธ 2563
11 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 9 รายการ 490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 490,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 490,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 170/2563 27 กุมภาพันธ 2563
12 จางซอมเครืองวิเคราะหสารชีวภาพดวยเทคนิคไฮเพอฟอรมานลิควิดโครมาโตกราฟ 
จํานวน 1 งาน 490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 490,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 490,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 162/2563 27 กุมภาพันธ 2563
13 เครืองวัดแอลกอฮอล จํานวน 2 เครือง 156,000.00 156,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยู.พ.ี มารเก็ตติงเยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 156,000.00 บริษัท ยู.พ.ี มารเก็ตติงเยนเนอรัล ซัพพลาย จํากัด 156,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 165/2563 27 กุมภาพันธ 2563
14 เครืองสูบนําประปา อาคารคณะพลังงานสิงแวดลอมและวัสดุ พรอมติดตัง จํานวน 3 เครือง 340,000.00 339,939.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอบโซลูท นอรม จํากัด 336,900.00 บริษัท แอบโซลูท นอรม จํากัด 336,900.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 160/2563 28 กุมภาพันธ 2563

บริษัท วอเตอรไลน เอ็นจิเนียริง จํากัด 337,440.00
บริษัท เฟลคเซอรคอรป จํากัด 339,501.00

15 ซือชุดบันทึกและประมวลผลสัญญาณอีอีจี จํานวน 1 ชุด 195,000.00 186,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท หริกุล ซายเอนซ จํากัด 186,180.00 บริษัท หริกุล ซายเอนซ จํากัด 186,180.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 166/2563 28 กุมภาพันธ 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..29...... เดือน .กุมภาพันธ.. พ.ศ. ..2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที
1 ชันวางของ จํานวน 27 ใบ 175,500.00 175,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ตังยงฮัวเฮง 173,340.00 หางหุนสวนจํากัด ตังยงฮัวเฮง 173,340.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1120 6 กุมภาพันธ 2563
2 เครืองฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตออร สําหรับหองเรียนขนาด 40 ทีนัน จํานวน 6 เครือง 330,000.00 295,641.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 292,110.00 บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 292,110.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1135 6 กุมภาพันธ 2563
3 จางเหมาปลูกไมยืนตน ขนาดเล็ก จํานวน 1 รายการ 250,000.00 239,252.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ดู ซีสเท็ม จํากัด 239,252.00 บริษัท ไอ ดู ซีสเท็ม จํากัด 239,252.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1345 13 กุมภาพันธ 2563
4 ชุดกลองวงจรปด 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดเน็กซ อิเล็กทรอนิกส จํากัด 146,911.00 บริษัท แอดเน็กซ อิเล็กทรอนิกส จํากัด 146,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1480 18 กุมภาพันธ 2563
5 เครืองอัดลมแบบ Screw air compressor 380,000.00 380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัลตรา-คอมเพรสเซอร จํากัด 374,500.00 บริษัท อัลตรา-คอมเพรสเซอร จํากัด 370,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1482 18 กุมภาพันธ 2563
6 เครืองถายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ (Visulizer)  2 เครือง 190,000.00 189,818.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 189,818.00 บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 189,818.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1508 19 กุมภาพันธ 2563
7 เครืองฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอและคอมพิวเตอร  2 เครือง 190,000.00 148,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 184,040.00 บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 184,040.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1509 19 กุมภาพันธ 2563
8 โคมไฟ Post Top Light และหลอด LED พรอมติดตัง จํานวน 34 ชุด 315,500.00 308,142.97 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี.เอส. เพาเวอรลายส จํากัด 308,142.97 บริษัท พี.เอส. เพาเวอรลายส จํากัด 308,142.97 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1585 21 กุมภาพันธ 2563
9 จางเหมาเดินสายไฟและสายสัญญาณสําหรับระบบโสต ทัศนูปกรณในชัน 14-15 อาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ (LX) 170,000.00 161,164.79 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี-เซเวน คอรปอเรชัน จํากัด 160,000.00 บริษัท จี-เซเวน คอรปอเรชัน จํากัด 160,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1594 21 กุมภาพันธ 2563
10 ซือครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ จํานวน 2 รายการ 420,000.00 420,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 414,000.00 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 414,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ อว 7601/1591 21 กุมภาพันธ 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกุมภาพันธ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ...29..... เดือน ..กุมภาพันธ.. พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสัง ในการซื้อหรือจาง
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ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที
1 จางเหมาติดตังตะแกรงบังตาประจําอาคารหอสมุด 1,141,000.00 1,140,617.17 e-bidding 1. หจก. ปาริชาต 017 บิวท 1,070,000.00 หจก. ปาริชาต 017 บิวท 1,070,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 157/2563 2 มีนาคม 2563

2. บริษัท เอฟ เอ็ม จี โฮลดิง จํากัด 1,080,000.00
3. บริษัท บีเคพี คอนสตรัคชัน จํากัด 1,080,043.00
4. หจก. เสริมบริพัตร กอสราง วิศวกรรม 1,120,000.00

2 วัสดุการศึกษา จํานวน 5 รายการ 2,000,000.00 1,758,759.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จํากัด 1,758,759.00 บริษัท ออสคอน จํากัด 1,750,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 171/2563 2 มีนาคม 2563
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี จํากัด 3,649,131.05

3 จางใหบริการดูแลรักษาสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนและจัดเก็บขยะ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุร)ี 3,800,000.00 3,758,182.66 e-bidding 1. บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชันแนล จํากัด 3,634,657.32 บริษัท กรีนแคร โปรเฟสชันแนล จํากัด 3,634,657.32 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 172/2563 2 มีนาคม 2563

4

จางทีปรึกษาโครงการพัฒนาผูบริหารผูบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (มจธ.) ประจําปงบประมาณ 2563 (KMUTT DIRECTOR DEVELOPMENT 
PROJECT) 2,503,800.00 2,193,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แพคริม ลีดเดอรชีปเซ็นเตอร จํากัด 2,193,000.00 บริษัท แพคริม ลีดเดอรชีปเซ็นเตอร จํากัด 2,190,825.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 168/2563 3 มีนาคม 2563

5 จางทําระบบทวารบถโปรแกรมประยุกตเคลือนที (Mobile Application Gateway) จํานวน 1 ระบบ 2,000,000.00 1,950,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มุเคนซอฟต จํากัด 1,950,000.00 บริษัท มุเคนซอฟต จํากัด 1,950,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 177/2563 4 มีนาคม 2563
6 ซือเครืองตัดและสลักวัสดุอโลหะความละเอียดสูงดวยระบบเลเซอร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,557,300.00 2,500,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท อินแคมเทค จํากัด 2,500,000.00 บริษัท อินแคมเทค จํากัด 2,500,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ 195/2563 11 มีนาคม 2563

2.บริษัท บี เบสท เบ็ทเตอร จํากัด
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ชุดทดสอบเชิงปฏิบัติการสําหรับการออกแบบพัฒนาสื่อการเรียนการสอนสมัยใหมและการวิจัยที่เชื่อมโยงกับการเรียนรูตามหลักการทางวิทยาศาสตร แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร 1,797,600.00 1,797,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออกัส คอมมูนิเทค จํากัด 1,792,600.00 บริษัท ออกัส คอมมูนิเทค จํากัด 1,792,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 199/2563 13 มีนาคม 2563

8 ซือกลองถายภาพความรอน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ตัว 650,000.00 642,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสทรอนิกส จํากัด 639,860.00 บริษัท ซิสทรอนิกส จํากัด 639,860.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 208/2563 17 มีนาคม 2563
9 ซื้อเครื่องฉายภาพจากสัญญาณคอมพิวเตอร จํานวน 1 เครื่อง 800,000.00 799,290.00 e-bidding บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 782,170.00 บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 782,170.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 197/2563 18 มีนาคม 2563
10 เครืองตรวจวิเคราะห Methanol และ Glycerol แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 1,500,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 1,500,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 206/2563 19 มีนาคม 2563
11 ซือโปรแกรมการออกแบบและวิเคราะหแบบ 3 มิติ(SOLIDWORKS) จํานวน 1 โปรแกรม 900,000.00 887,030.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเฟอรเมด จํากัด 887,030.00 บริษัท ไซเฟอรเมด จํากัด 887,030.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 186/2563 20 มีนาคม 2563
12 ตูปลอดเชือ (BioSafety Cabinet Class II B2 1,500,000.00 1,500,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 1,480,000.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 1,480,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 211/2563 23 มีนาคม 2563

2.บริษัท ไซเอนซแอนดเมดิคอลซัพพลาย จํากัด 1,495,000.00
2. บริษัท เค.ท.ี เทคนิคคอลซัพพบาย จํากัด 3,531,000.00
2. บริษัท ลาโบเทค จํากัด 1,197,000.00

13 เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนใหบริสุทธิ์ประสิทธิภาพสูง (Chromatography) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 6,300,000.00 6,300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 6,300,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 6,300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 212/2563 23 มีนาคม 2563

14 ซื้อเครื่องอานปฏิกิริยาในไมโครเพลทแบบมัลติโมทชนิดโมโนโครมาเตอร (Microplate reader) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,200,000.00 2,200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,200,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,200,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 214/2563 23 มีนาคม 2563
15 ซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย ขนาด 10 ลิตร แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 3,500,000.00 3,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 2,200,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 215/2563 23 มีนาคม 2563
16 ตูบมเชือแบบเขยา (Incubator shaker) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 เครือง 1,600,000.00 1,600,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 1,596,000.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 1,596,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 218/2563 23 มีนาคม 2563

17

เครืองปนแยกตะกอนตอเนืองความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิแบบตังพืน (Refrigeration continuous flow centrifuge) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน
 1 ชุด 3,380,000.00 3,380,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 3,380,000.00 บริษัท พี ซี แอล โฮลดิ้ง จํากัด 3,380,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 219/2563 23 มีนาคม 2563

18 ชุดถังหมักจุลินทรียระดับหองปฏิบัติการ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ชุด 5,000,000.00 4,999,999.79 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออสคอน จํากัด 4,999,999.79 บริษัท ออสคอน จํากัด 4,999,999.79 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 227/2563 24 มีนาคม 2563
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ระบบแจงเหตุเพลิงไหมอาคารเรียนรวม 3, อาคารเรียนรวม 4, อาคารสํานักหอสมุดและอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พรอมติดตัง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร
 จํานวน 1 ระบบ 10,034,400.00 9,814,635.75 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท พ.ีท.ีซี. เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 9,650,000.00 1. บริษัท พ.ีท.ีซี. เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 213/2563 25 มีนาคม 2563

2. บริษัท เอเชียสตอรมเทค จํากัด 9,775,948.00

3. หางหุนสวนจํากัด ทู-เอช. เอ็นจิเนียริ่ง 9,798,263.92

2. บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล จํากัด 2,546,600.00

2. บริษัท เอ็กซเท็น 1,222,207.50
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ชุดเครื่องมือตรวจจับการเคลื่อนไหวขั้นสูงของทาทางการเดิน การวิ่ง และการหมุนตัวของผูใชงาน สําหรับการพัฒนาระบบความจริงเสมือน (Virtual Reality) แขวงบางมด เขต
ทุงครุ กรุงเทพมหานคร 749,000.00 749,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 736,160.00 บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 736,160.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 228/2563 25 มีนาคม 2563

21 เครื่องวิเคราะหปริมาณเชื้อแบคทีเรีย แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 963,000.00 963,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 963,000.00 บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 963,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 175/2563 26 มีนาคม 2563

22 ตูบมเชื้อแบบเขยา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ตู 519,000.00 519,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 519,000.00 บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 519,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 193/2563 26 มีนาคม 2563
23 ชุดทดสอบบรรจุภัณฑกระดาษเพือการขนสง แขวงบางมด เขตท งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,578,700.00 2,578,700.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ควอลิตี รีพอรท จํากัด 2,562,650.00 บริษัท ควอลิตี รีพอรท จํากัด 2,557,650.00 KMUTT 216/2563 26 มีนาคม 2563

บริษัท วิลเทค 168 โซลูชัน จํากัด 2,573,350.00

24 เครืองลางอุปกรณทางวิทยาศาสตรสําหรับงานทดสอบในหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ 3,000,000.00 2,996,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 2,996,000.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 2,996,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 220/2563 26 มีนาคม 2563

25

เครื่องทดสอบการรั่วของแผนกรองและไสกรองแบบอัตโนมัติพรอมระบบทําความสะอาดระบบ pneumatic ภายในเครื่อง แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 ชุด 1,123,500.00 1,118,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พอล คอรปอเรชั่น ฟลเทรชั่น แอนด เซพพะเรชั่นส 
(ประเทศไทย) จํากัด 1,118,150.00

บริษัท พอล คอรปอเรชั่น ฟลเทรชั่น แอนด เซพพะเรชั่นส 
(ประเทศไทย) จํากัด 1,105,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 223/2563 26 มีนาคม 2563

26 เครืองทดสอบความสมบูรณของแผนกรองสําหรับกระบวนการผลิตปลายนํา แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 2,493,100.00 2,493,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พอล คอรปอเรชัน ฟลเทรชัน แอนด เซพพะเรชันส 2,493,100.00 บริษัท พอล คอรปอเรชัน ฟลเทรชัน แอนด เซพพะเรชันส 2,493,100.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 224/2563 26 มีนาคม 2563
27 เครืองทําแหงเยือกแข็งภายใตสภาวะสุญญากาศ (Freeze Dryer) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครือง 1,250,000.00 1,250,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 1,250,000.00 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 1,250,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 225/2563 26 มีนาคม 2563
28 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 7,600,000.00 7,530,000.00 e-bidding บริษัท เทคนิคอล วิน กรุป จํากัด 7,521,000.00 บริษัท เทคนิคอล วิน กรุป จํากัด 7,521,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT231/2563 26 มีนาคม 2563

บริษัท เอเชีย เมดิคอล อินดัสตรี จํากัด 7,528,000.00
บริษัท ฮอไรซอน เมดลิงค จํากัด 7,528,000.00
2.บริษัท ไซมาสเตอร จํากัด

29 จางเหมาโครงการปรับปรุงอาคารที่ทําการสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 5,800,000.00 5,180,791.55 e-bidding บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
บริษัท ช.สิทธิผล จํากัด
บริษัท 92,587.26 บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่งจํากัด 4,300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 235/2563 26 มีนาคม 2563
30 เครืองทดสอบแบบอเนกประสงค แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,000,000.00 1,990,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซินเทค อินโนเวชัน จํากัด 1,990,000.00 บริษัท ซินเทค อินโนเวชัน จํากัด 1,990,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 237/2563 27 มีนาคม 2563

31

ขอสั่งซื้อกลองจุลทรรศนอิเล็กตรอนแบบสองกราดชนิดตั้งโตะ พรอมชุดวิเคราะหธาตุและแทนวางตัวอยางชนิดควบคุมอุณหภูมิไดพรอมอุปกรณประกอบ แขวงบางมด เขตทุงครุ
 กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 5,000,000.00 5,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 5,000,000.00 บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 5,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 238/2563 27 มีนาคม 2563

32 ชุดปนระเหยสารตัวอยาง (Centrifugal Concentrator /Evaporator System) แขวงทาขาม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 765,000.00 760,235.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 760,235.00 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 760,235.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 226/2563 30 มีนาคม 2563
33 เครื่องแยกองคประกอบสาร (Gas Chromatography) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1,100,000.00 1,086,200.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 1,086,200.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 1,086,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 242/2563 30 มีนาคม 2563
34 ชุดจําลองกระบวนการผลิตระบบอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 5,564,000.00 5,564,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด 5,564,000.00 บริษัท ออมรอน อีเลคทรอนิคส จํากัด 5,564,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 243/2563 30 มีนาคม 2563
35 เครื่องวิเคราะหไนโตรเจนแบบอัตโนมัติ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,214,500.00 1,177,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 1,177,000.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 1,177,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 244/2563 30 มีนาคม 2563

36 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 3 รายการ 2,460,000.00 2,445,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท เอสซอม  จํากัด 2,398,940.00 บริษัท เอสซอม  จํากัด 2,398,940.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 245/2563 30 มีนาคม 2563

2. บริษัท วิสเซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,444,950.00

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป
เลขทีและวันทีของสัญญา ในการซือหรือจาง

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนมีนาคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที ..31...... เดือน ...มีนาคม........... พ.ศ. ....2563............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที� วันที�

1 ชุดซอฟตแวรชวยออกแบบทางดานวิศวกรรม (Computer Aided Design : CAD) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 995,100.00 992,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 992,960.00 บริษัท เมโทรซิสเต็มสคอรปอเรชั่น จํากั 992,960.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-Po74/2563 25 มีนาคม 2563

เหตุผลที�ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที�และวันที�ของใบสั�ง ในการซื�อหรือจ้าง

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อ/จ้างในรอบเดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที� ..31...... เดือน ...มีนาคม........... พ.ศ. ...2563.............

ลาํดับที� งานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินที�จะซื�อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา



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

1 ตูบมเพาะเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ํา (Cooled Incubator) จํานวน 1 เครื่อง 50,000.00 498,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 498,700.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 498,700.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 174/2563 2 มีนาคม 2563

2 จางที่ปรึกษาปรับปรุงระบบรับสมัครเพื่อรองรับระบบการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เพิ่มเติม จํานวน 1 ระบบ 260,000.00 258,117.94 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 257,112.53 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 252,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 176/2563 9 มีนาคม 2563

3 จางเหมาเดินทอบอบําบัด 294,500.00 294,370.23 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 293,942.84 บริษัท ซีที พลัส จํากัด 293,942.84 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 189/2563 9 มีนาคม 2563

4 ซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 291,040.00 291,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร จํากัด 291,040.00 บริษัท แสงชัยมิเตอร จํากัด 290,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 187/2563 11 มีนาคม 2563

5 ตูปลอดเชื้อ (Biohazard safety cabinet Class II) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ตู 370,000.00 370,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็น. วาย. อาร. 370,000.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็น. วาย. อาร. 370,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 188/2563 11 มีนาคม 2563

6 เครื่องถายภาพเจลพรอมโปรแกรมวิเคราะห แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 385,200.00 385,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํา 384,999.91 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํา 384,999.91 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 190/2563 11 มีนาคม 2563

7 จางเหมาปรับปรุงหอง CB-50204(1), CB-50204(2) ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 500,000.00 461,869.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ระพี โซลูชั่น จํากัด 460,000.00 บริษัท ระพี โซลูชั่น จํากัด 460,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT205/2563 11 มีนาคม 2563

8

เครื่องควบคุมอุณหภูมิพรอมการเขยาสําหรับหลอดทดลองขนาดเล็กและเพลท  แขวงทาขาม เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 250,000.00 190,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 190,000.00 บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 190,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 183/2563 12 มีนาคม 2563

9 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ โครงการสงเสริมการใชงานโปรแกรมประเมินประสิทธิภาพมอเตอรไฟฟา 320,000.00 317,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชายซอฟท จํากัด 317,790.00 บริษัท ชายซอฟท จํากัด 317,790.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 203/2563 12 มีนาคม 2563

10 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ โครงการพัฒนาและสาธิตระบบบันทึกขอมูลการทํางานของเครื่องจักรอุปกรณรูปแบบอิเล็กทรอนิกส 480,000.00 477,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรืษัท ชายซอฟท จํากัด 477,755.00 บริษัท ชายซอฟท จํากัด 477,755.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 204/2563 12 มีนาคม 2563

11 จางทําระบบเติมอากาศในน้ําบริเวณสระน้ํา มจธ. พรอมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ 497,000.00 496,410.45 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮันเซีย วอเตอร จํากัด 496,410.45 บริษัท ฮันเซีย วอเตอร จํากัด 496,410.45 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 185/2563 12 มีนาคม 2563

12 ชุดวิเคราะห COD (Complete set for COD measurement) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 321,000.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท เอบี ซายเอกซ (ประเทศไทย) จํากัด 321,000.00 บริ ษัท เอบี ซายเอกซ (ประเทศไทย) จํากัด 321,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 200/2563 12 มีนาคม 2563

13 ซื้อวัสดุไฟฟา จํานวน 5 รายการ 480,000.00 477,755.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชายซอฟท จํากัด 477,755.00 บริษัท ชายซอฟท จํากัด 477,755.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 204/2563 12 มีนาคม 2563

14 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 5 รายการ 245,000.00 239,819.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จากัด 239,819.10 บริษัท เอ็กซเท็น จากัด 239,819.10 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 194/2563 13 มีนาคม 2563

15 ซื้ออากาศยานไรคนขับ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 118,100.00 106,079.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 102,500.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 102,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 191/2563 13 มีนาคม 2563

16 ตูบมเพาะเชื้อแบบเขยา (incubator shaker) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 500,000.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 201/2563 13 มีนาคม 2563

17 ซื้อเครื่องปนเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 382,000.00 382,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 382,000.00 บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 382,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 198/2563 13 มีนาคม 2563

18 ตูดูดไอระเหยสารเคมี (Fume Hood) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 166,900.00 166,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด 166,500.00 บริษัท ไอโครเทค จํากัด 166,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 182/2563 16 มีนาคม 2563

19 คอมพิวเตอรประสิทธิภาพสูง 1 ชุด 205,547.00 205,547.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเทอรนิตี้ จํากัด 200,000.00 บริษัท อีเทอรนิตี้ จํากัด 200,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 196/2563 18 มีนาคม 2563

20 โปรแกรมคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 288,900.00 288,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด 288,900.00 บริษัท เอ็มโฟกัส จํากัด 288,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 210/2563 19 มีนาคม 2563

21 ชุดสกัดและชุดทดสอบหาปริมาณ Residual Host Cell DNA จํานวน 1 ชุด 135,248.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยีนพลัส จํากัด 135,248.00 บริษัท ยีนพลัส จํากัด 135,248.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 207/2563 20 มีนาคม 2563

22 ระบบเครื่องทําความเย็นสําหรับหองเย็น จํานวน 1 ระบบ 400,000.00 374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จํากัด 374,500.00 บริษัท พีซีซี เอ็นจิเนียริ่ง พลัส จํากัด 374,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 209/2563 20 มีนาคม 2563

23 เครื่องปฏิบัติการสําหรับงานฮารดแวรและออกแบบแผนวงจรพิมพ จํานวน 1 เครื่อง 190,000.00 189,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อชิร เทคโนโลยี แอนด เซอรวิส จํากัด 189,925.00 บริษัท อชิร เทคโนโลยี แอนด เซอรวิส จํากัด 189,925.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 221/2563 20 มีนาคม 2563

24 จางเหมาเดินสาย LAN และติดตั้ง Wireless Access Point จํานวน 1 งาน ณ อาคารฟสิกส-คณิตศาสตร ชั้น 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 266,237.40 266,237.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 266,237.40 บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร จํากัด 266,237.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 222/2563 20 มีนาคม 2563

25 จางจัดทําวีดิทัศนประชาสัมพันธผลงานวิจัยและนวัตกรรมดานเทคโนโลยีวัสดุศาสตรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 งาน 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรพงษ เกียรติพงสา 300,000.00 นายสุรพงษ เกียรติพงสา 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 217/2563 24 มีนาคม 2563

26 เครื่องเขยาตะแกรงรอน (Sieve shaker) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 256,300.00 256,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอเมกา ไซนแอนติฟค (ประเทศไทย) จํากัด 256,300.00 บริษัท โอเมกา ไซนแอนติฟค (ประเทศไทย) จํากัด 256,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 180/2563 25 มีนาคม 2563

27 ชุดวัดรังสีอาทิตยและอากาศ (Weather Station) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 493,270.00 495,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 493,270.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 493,270.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 178/2563 26 มีนาคม 2563

28 หัววัดความเขมรังสีอาทิตย (Pyranometer) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 179,760.00 181,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 179,760.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 179,760.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 179/2563 26 มีนาคม 2563

29 ชุดระบบรับสงขอมูล (Remote access and networking) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 163,710.00 167,990.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 163,710.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 163,710.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 181/2563 26 มีนาคม 2563

30 เครื่องบันทึกขอมูล (Data Logger) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 197,950.00 200,090.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 197,950.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 197,950.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 192/2563 26 มีนาคม 2563

31 ตูบมเชื้อแบบเขยา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ตู 519,000.00 519,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 519,000.00 บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 519,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 193/2563 26 มีนาคม 2563

32 ระบบโทรทัศนวงจรปด จํานวน 1 ระบบ 300,000.00 299,696.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชัยบูรณอีเล็คโทรนิคส จํากัด 299,000.00 บริษัท ชัยบูรณอีเล็คโทรนิคส จํากัด 299,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 230/2563 26 มีนาคม 2563

33 ชุดอุปกรณเพื่อการทํางานภาคสนามและระบบประมวลผล แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 586,600.00 586,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บริลเลียนท เซอรวิส แอนด แอคเซสซอรี่ จํากัด 480,775.00 บริษัท บริลเลียนท เซอรวิส แอนด แอคเซสซอรี่ จํากัด 480,775.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 232/2563 26 มีนาคม 2563

34 เครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 350,000.00 362,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนลูชั่น จํากัด 362,700.00 บริษัท ซายนลูชั่น จํากัด 350,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 173/2563 27 มีนาคม 2563

35 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 650,000.00 482,265.05 e-bidding บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 239,819.10 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 363,693.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 202/2563 27 มีนาคม 2563

36 จางเหมาจัดเก็บกฤตภาคขาว มจธ. จํานวน 12 เดือน 400,000.00 382,632.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 382,632.00 บริษัท อินโฟเควสท จํากัด 382,632.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 234/2563 27 มีนาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..31...... เดือน ...มีนาคม............ พ.ศ. .....2563...........

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1 จางซอมลิฟต SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชั้น เครื่องที่ 3 และเครื่องที่ 4 254,660.00 254,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 254,660.00 254,660.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/1821 2 มีนาคม 2563

2 จางซอมลิฟต HITACHI อาคารคณะพลังงานและวัสดุ 11 ชั้น 235,840.00 235,838.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 235,838.70 235,838.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/1874 4 มีนาคม 2563

3

จางเปลี่ยนทอน้ําและอุปกรณหนาเครื่อง AHU ชั้น 2 และชั้น 5 อาคาร

สํานักงานอธิการบดี 470,800.00 470,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 470,800.00 470,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/1875 4 มีนาคม 2563

4 จางซอมลิฟต KONE อาคารเรียนรวม 3 439,515.00 439,513.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 439,513.20 439,513.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ อว 7601/1901 5 มีนาคม 2563

5 ระบบควบคุมการเขาออก Access controller จํานวน 1 ระบบ 200,000.00 190,995.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.เอ อินเตอรคอม เทรดดิ้ง 190,995.00 190,995.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ  อว 7601/2162 18 มีนาคม 2563

6 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 8 เครื่อง 240,000.00 235,413.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 231,120.00 231,120.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - Po 76/2563 25 มีนาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมีนาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..31...... เดือน ..มีนาคม............. พ.ศ. ..2563..............

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

 

เดือน เมษายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

1 จางทําระบบบริหารจัดการหอพักนักศึกษา จํานวน 1 ระบบ 2,000,000.00 1,926,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเมนท จํากัด 1,852,500.00 บริษัท ดับเบิล เอ็ม เทคโนโลยี แมเนจเมนท จํากัด 1,852,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 239/2563 1 เมษายน 2563

2 จางเหมาติดตั้งสายสงไฟฟา 24 kV และอุปกรณประกอบ มจธ.บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน1 รายการ 19,425,000.00 19,491,397.48 วิธีเฉพาะเจาะจง การไฟฟานครหลวง 19,425,000.00 การไฟฟานครหลวง 19,425,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 257/2563 3 เมษายน 2563

3 ซื้อเครื่องกําเนิดไฟฟาและเมนไฟฟาอาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ 190 พรอมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 3,627,300.00 3,687,933.33 วิธี e-bidding 1. บริษัท อีเวอรซอณ พาวเวอร จํากัด 3,100,000.00 บริษัท อีเวอรซอณ พาวเวอร จํากัด 3,090,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 247/2563 8 เมษายน 2563

2. บริษัท เค.ท.ี เทคนิคคอลซัพพบาย จํากัด 3,531,000.00

4

จางเหมาปรับปรุงพื้นที่การเรียนรูเพื่อสรางความเปนสากล คณะศิลปศาสตร 
(สวนที่เหลือ) 11,382,044.03 11,699,071.26 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท จี-เซเวน คอรปอเรชั่น จํากัด
2. บริษัท ยูฮุย อินทีเรีย จํากัด

1. 11,690,000
2. 15,716,933.61 บริษัท จี-เซเวน คอรปอเรชั่น จํากัด 11,382,044.03 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 258/2563 8 เมษายน 2563

5 วัสดุการศึกษา จํานวน ๕ รายการ 2,000,000.00 1,902,470.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 1,902,470.70 บริษัท กิบไทย จํากัด 1,902,470.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 259/2563 10 เมษายน 2563

6 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 14,400,000.00 14,400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 14,388,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 14,388,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 260/2563 10 เมษายน 2563

7 จางเหมาปรับปรุงเสนทางจักรยานภายใน มจธ. บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 1,561,200.00 1,560,651.60 วิธีe-bidding

1. บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด

107177.00
1543067.80 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 1,540,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 262/2563 10 เมษายน 2563

8 iPad จํานวน 75 เครื่อง 1,275,000.00 1,274,999.96 เฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 1,219,800.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 1,219,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 268/2563 10 เมษายน 2563

9

เครื่องวิเคราะหโครงสรางผลึกระดับนาโนดวยรังสีเอกซ 
 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 5,450,000.00 5,450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 5,450,000.00 บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 5,450,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 267/2563 10 เมษายน 2563

10 ชุดแขนกลหุนยนตขนาดเล็กที่ทํางานรวมกับมนุษยได แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,118,600.00 2,066,170.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ออโตเฟล็กซิเบิ้ล แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,066,170.00

บริษัท ออโตเฟล็กซิเบิ้ล แอดวานซ เอ็นจิเนียริ่ง 
จํากัด 2,066,170.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 264/2563 14 เมษายน 2563

2. บริษัท เมฆา อินดัสเทรียล จํากัด 2,546,600.00

11

เครื่องตรวจวัดสารแบบการกระเจิงของแสงสําหรับเอชพีแอลซี (Evaporative light Scattering Detector HPLC) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,200,000.00 1,200,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 1,188,000.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 1,188,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 240/2563 15 เมษายน 2563

11 เครื่องทดสอบวัสดุเอนกประสงคแบบขับเคลื่อนดวยเซอรโวมอเตอร ขนาด 100 กิโลนิวตัน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,688,000.00 1,688,000.00 วิธีe-bidding หางหุนสวนจํากัด ซี.บ.ีเอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 1,688,000.00 หางหุนสวนจํากัด ซี.บ.ีเอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 1,688,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 265/2563 15 เมษายน 2563

11 ระบบควบคุมเฉพาะประตู (Access Control) จํานวน 1 ระบบ 8,000,000.00 5,081,376.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส เน็ต จํากัด 5,065,273.00 บริษัท พีเอส เน็ต จํากัด 5,065,273.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 277/2563 15 เมษายน 2563

11 ชุดปฏิบัติการการสรางแบบจําลองสามมิติในระบบเสมือนจริงและความจริงเสมือน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,378,700.00 2,378,700.00 วิธีคัดเลือก บริษัท รามอินทรา อินเตอรเทรด จํากัด 2,378,700.00 บริษัท รามอินทรา อินเตอรเทรด จํากัด 2,378,700.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 241/2563 16 เมษายน 2563

11 เครื่องวิเคราะหหาปริมาณธาตุ CHNS แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 5,200,000.00 5,200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลีโก อินสตรูเมนท (ประเทศไทย) จํากัด 5,192,000.00 บริษัท ลีโก อินสตรูเมนท (ประเทศไทย) จํากัด 5,192,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 273/2563 16 เมษายน 2563

11 ชุดตูอบแบบสุญญากาศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 793,405.00 800,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอสพี ซี อารที จํากัด
บริษัท ไซแอนซแอนดเมดิคอล  793,405.00
799,878.50 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 793,405.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 283/2563 16 เมษายน 2563

11 เครื่องวิเคราะหปริมาณสารโดยการวัดการดูดกลืนแสงในชวง UV-VIS-IR แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 4,900,000.00 4,900,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศณเทค จํากัด 4,840,000.00 บริษัท ภูดิศณเทค จํากัด 4,840,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 286/2563 17 เมษายน 256

11

เครื่องมือวิเคราะหหาชนิดและปริมาณโลหะโดยใชหลักการวัดแบบเอ็กซเรยฟลูออเรสเซนต (X-ray for analysis material by ED-XRF method) แขวงบางมด
 เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 5,000,000.00 5,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฮลมุท ฟสเชอร (ไทยแลนด) จํากัด 5,000,000.00 บริษัท เฮลมุท ฟสเชอร (ไทยแลนด) จํากัด 5,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 287/2563 17 เมษายน 2563

11 จางเหมาปรับปรุงหองน้ําอาคารเรียนรวม 4 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 8,472,300.00 8,472,234.33 วิธีe-bidding บริษัท คิว.เอ็ม แอร เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 7,281,116.61 บริษัท คิว.เอ็ม แอร เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 7,281,116.61 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 292/2563 17 เมษายน 2563

บริษัท ดีเอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด 7,320,000.00

บริษัท นครอินทรวัฒนาจํากัด 8,188,216.00

บริษัท ไอ สแควร คอนสตรัคชั่น 7,978,000.00

12 จางเหมาติดตั้งไฟสองสวางสนามฟุตบอล แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 16,636,800.00 16,631,914.02 วิธีe-bidding 1. บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) 9,221,133.00 บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) 9,221,133.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT295/2563 17 เมษายน 2563

2. บริษัท พ.ีเอส. เพาเวอรลายส จํากัด 10,717,905.07

3. บริษัท บาเนีย จํากัด 10,732,100.00

4. บริษัท ต.ไพศาลเอ็นจิเนียริ่งกรุพ จํากัด 10,936,902.68

5. บริษัท วินเนอร ไลน คอเปอรเรชั่น จํากัด 11,059,112.00

6. บริษัท เมกาไลท โปรดัคท จํากัด 11,104,000.00

7. บริษัท แอลอีดี เกาหลี จํากัด 11,850,000.00

8. บริษัท เค.ท.ีเทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด 12,797,200.00

9. บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 13,000,000.00

13 จางควบคุมงานโครงการปรับปรุงพื้นที่สงเสริมการเรียนรูสูสังคมแหงปญญา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 1,293,500.00 1,293,500.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท จํากัด 1,250,000.00 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท จํากัด 1,250,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 275/2563 20 เมษายน 2563

2. บริษัท อินทีเรียอารคิเทกเชอร 103 จํากัด

14 เครื่องวิเคราะหชนิดสารโดยคุณสมบัติการดูดกลืนคลื่นแสงยานอินฟราเรดกลาง ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 2,500,000.00 2,500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วนาไซเอนซ จํากัด 2,470,000.00 บริษัท วนาไซเอนซ จํากัด 2,470,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 290/2563 20 เมษายน 2563

15

เครื่องมือวิเคราะ ทางเคมีไฟฟา (Potentiostat/Galanostat/EIS) แขวงบางมด เขตทุงครุ 
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,605,000.00 1,605,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 1,601,790.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 1,601,790.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 288/2563 20 เมษายน 2563

16 เครื่องนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 เครื่อง 580,000.00 579,940.00 วิธี e-bidding บริษัท มิราเคิล ไซแอนซ จํากัด 575,660.00 บริษัท มิราเคิล ไซแอนซ จํากัด 575,660.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 291/2563 20 เมษายน 2563

หจก.ยูนิเวอรแซล ไซแอนซ 578,000.00

บริษัท แล็บควิป (ประเทศไทย) จํากัด 580,000.00

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนเมษายน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป



17 เครื่องนึ่งฆาเชื้อ (Autoclave) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 เครื่อง 575,660.00 575,660.00 วิธี e-bidding บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 575,660.00 บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 575,660.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 291/2563 20 เมษายน 2563

18 จางกอสรางจางเหมาปรับปรุงระบบเมนไฟฟาอาคารเรียนรวม 5 แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 5,352,600.00 5,352,370.39 วิธีe-bidding บริษัท บาเนีย จํากัด 4,529,631.00 บริษัท เค.ท.ีเทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด 4,159,946.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 293/2563 20 เมษายน 2563

บริษัท เค.ท.ีเทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด 4,159,946.00

บริษัท ชมจิตต จํากัด 4,483,300.00

บริษัท 1555 บิซ จํากัด 4,799,231.80

บริษัท อีซีโอ ไทย จํากัด 4,750,158.00

บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 4,498,239.93

บริษัท คลายลอย เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 4,306,456.82

19 จางเหมาทาสีอาคาร จํานวน 2 อาคาร แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 2,618,300.00 2,618,037.76 e-bidding 1. บริษัท เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 1,102,100.00 บริษัท เอก เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 1,102,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT294/2563 20 เมษายน 2563

2. หางหุนสวนจํากัด ศ.กิจพูนทรัพย 1,116,740.60

3. หางหุนสวนจํากัด นําโชค 2557 กอสราง 1,542,672.92

4. หางหุนสวนจํากัด พัทลุงราชพฤกษกอสราง 1,900,000.00

5. บริษัท แปดแปดบิซซิเนส จํากัด 2,142,444.33

6. บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 2,200,000.00

20 จางกอสรางจางเหมาปรับปรุงพื้นที่สงเสริมการเรียนรูสูสังคมแหงปญญา  แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 รายการ 19,900,000.00 19,899,190.67 วิธี e-bidding บริษัท เวิลด เดสคอน จํากัด 18,964,098.21 บริษัท คิว. เอ็ม แอร เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 17,289,868.55 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 301/2564 20 เมษายน 2563

บริษัท คิว. เอ็ม แอร เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส จํากัด 17,289,868.55

บริษัท 1555 บิซ จํากัด 19,488,827.35

บริษัท คูณพันพิม จํากัด 17,893,000.00

บริษัท เมกา ซีวิล จํากัด 17,400,000.00

21 จางเหมาตอเติมพื้นที่ชั้น 1 บริเวณพื้นที่สามเหลี่ยม คณะวิทยาศาสตร 722,000.00 721,932.54 วิธีe-bidding

  
จํากัด 
        653,524.42

บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 

653,524.42 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 303/2563 20 เมษายน 2563

2. บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด     720,000.00

3. บริษัท ระพีโซลูชั่น จํากัด   890,085.00

22 จางเหมาปรับปรุงหอง BRI 115 ชั้น 1 อาคาร BRI จํานวน 1 งาน 500,000.00 499,642.52 เฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 490,086.48 บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 490,086.48 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 305/2563 20 เมษายน 2563

23

ตูปลอดเชื้ออยางยิ่งยวดสําหรับเตรียมยาเคมีบําบัดหรือสารอันตราย (Compounding Isolator) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 
เครื่อง 786,400.00 786,400.00 e-bidding บริษัท ไอโครเทค จํากัด 786,400.00 บริษัท ไอโครเทค จํากัด 786,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 281/2563 22 เมษายน 2563

24

เครื่องเขยาแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงบางมด 
เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 849,580.00 850,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด
บริษัท ไซมาสเตอร จํากัด 489,580.00
850,000.00 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 849,580.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 298/2563 22 เมษายน 2563

25 เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความรอน (DSC) แขวงบางมด  เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,900,000.00 1,758,866.67 e-bidding บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมนท จํากัด 1,340,000.00 บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรูเมนท จํากัด 1,340,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 289/2563 23 เมษายน 2563

26 เครื่องยอยสลายตัวอยางดวยระบบไมโครเวฟ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,420,000.00 1,423,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด
 1,423,000.00 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด
 1,420,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 317/2563 24 เมษายน 2563

27 จางเหมาปรับปรุงยกระดับถนนแนวปองกันน้ําทวมลนติดคลองสาธารณะพรอมทอระบายน้ํา มจธ.บางขุนเทียน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 8,149,600.00 8,149,560.53 e-bidding บริษัท สยาม เอ็กเทนด จํากัด 7,992,094.41 บริษัท สยาม เอ็กเทนด จํากัด 7,950,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 312/2563 27 เมษายน 2563

28 ชุดทดลองระบบเครือขาย แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,492,700.00 1,587,380.66 e-bidding บริษัท พ.ี8 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 879,860.00 บริษัท พ.ี8 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 879,860.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 318/2563 27 เมษายน 2563

29 เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนใหบริสุทธิ์ (Fast protein liquid chromatography) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 950,000.00 950,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 950,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 950,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 308/2563 30 เมษายน 2563

30

กลองจุลทรรศนสมรรถนะสูงชนิด 3 กระบอกตา สามารถดูเทคนิค Bright field และ Differential Interference Contrast พรอมอุปกรณถายภาพแบบดิจิตอล
ความละเอียดสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 990,000.00 990,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สเปซเมด จํากัด 989,000.00 บริษัท สเปซเมด จํากัด 989,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 309/2563 30 เมษายน 2563

31 กลองวิเคราะหโครงสรางทางจุลภาคแบบดิจิตอล แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,797,600.00 1,797,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ รีพอรท จํากัด 1,797,600.00 บริษัท ควอลิตี้ รีพอรท จํากัด 1,797,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 319/2563 30 เมษายน 2563

32 ชุดฝกปฏิบัติการ การตรวจสอบสมบัติทางกลและโครงสรางจุลภาค แขวงบางมด  เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 735,806.90 บริษัท เอ็มเอ็มที เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 735,806.90 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 323/2563 30 เมษายน 2563

33 เครื่องกําเนิดแสงเลเซอรแบบพัลสสําหรับกลองถายภาพความเร็วสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,805,000.00 2,805,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฮเท็ครีสอรทส (ประเทศไทย) จํากัด 2,782,000.00 บริษัท ไฮเท็ครีสอรทส (ประเทศไทย) จํากัด 2,782,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 324/2563 30 เมษายน 2563

34 ตูควบคุมอุณหภูมิและความชื้น แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 950,000.00 941,600.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด
บริษัท ไซแอนซแอนดเมดิคอล ซัพพลาย จํากัด 930,900.00
940,530.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 930,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 331/2563 30 เมษายน 2563



ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที� วันที�

1

เครื่องอานปฏิกิริยาบนไมโครเพลท (Nano Photometer)  แขวงทาขาม  

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน  1 ชุด 550,000.00                550,000.00 วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด เอ็น.วาย.อาร. 541,600.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็น.วาย.อาร. 541,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 090/2563 7 เมษายน 2563

วิธีซื�อหรือจ้าง
รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที�ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อ/จ้างในรอบเดือนเมษายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุี

วันท ี30 เดือน ...เมษายน........... พ.ศ. ...2563.............

ลาํดับที� งานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงินที�จะซื�อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที�และวันที�ของใบสั�ง ในการซื�อหรือจ้าง



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

1 เครื่องเลือกสัญญาณภาพ จํานวน 3 เครื่อง 105,000.00 96,942.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 95,979.00 บริษัท เอวี-ซายนเทค จํากัด 95,979.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 236/2563 1 เมษายน 2563

2 เครื่องพาวเวอรมิเตอร แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 101,700.00 90,950.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส จํากัด 90,950.00 บริษัท แอสราส จํากัด 90,950.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 246/2563 3 เมษายน 2563

3 ภาชนะเพาะเลี้ยงเซลลชนิด Hyperflask จํานวน 11 กลอง 153,100.00 153,010.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟค มารเก็ตติ้ง จํากัด 153,010.00 บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟค มารเก็ตติ้ง จํากัด 153,010.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 248/2563 10 เมษายน 2563

4 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 14 รายการ 160,000.00 158,664.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซายนไบรท จํากัด 158,664.95 บริษัท ซายนไบรท จํากัด 158,664.95 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 249/2563 10 เมษายน 2563

5 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 4 รายการ 132,000.00 131,700.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 131,700.95 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 131,700.95 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 250/2563 10 เมษายน 2563

6 ตูบมเชื้อชนิดควบคุมอุณหภูมิ (Incubator) จํานวน 2 เครื่อง 480,000.00 470,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 468,660.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 468,660.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 251/2563 10 เมษายน 2563

7 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและเขยาสําหรับหลอดทดลองขนาดเล็ก จํานวน 1 เครื่อง 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 150,000.00 บริษัท เอพเพนดอรฟ (ประเทศไทย) จํากัด 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 252/2563 10 เมษายน 2563

8 ตูเย็นสําหรับเก็บตัวอยาง  จํานวน 1 ตู 290,000.00 290,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด 290,000.00 บริษัท ไอโครเทค จํากัด 290,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 253/2563 10 เมษายน 2563

9 ขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตร ArcGIS (50 Users) ระยะเวลา 3 ป จํานวน 1 ชุด 128,400.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด 128,400.00 บริษัท อีเอสอารไอ (ประเทศไทย) จํากัด 128,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 261/2563 13 เมษายน 2563

10 ชุดทดสอบคอนกรีตแบบไมทําลาย แขวงบางมด   เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด 490,000.00 บริษัท บอสเซน (ประเทศไทย) จํากัด 490,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 256/2563 14 เมษายน 2563

11 เครื่องวัดความเปนกรดดางและไอออนในสารละลาย แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 เครื่อง 169,800.00 169,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด(ประเทศไทย)จํากัด 169,000.00 บริษัท เมทเลอร-โทเลโด(ประเทศไทย)จํากัด 169,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 266/2563 14 เมษายน 2563

12

ชุดอุปกรณตรวจวดแรงและอุปกรณบนทกขอมูลของคอนกรต

แขวงบางมด  เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 ชุด 241,800.00 240,215.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคียววาเด็นเกียว (ไทยแลนด) จํากัด 240,215.00 บริษัท เคียววาเด็นเกียว (ไทยแลนด) จํากัด 240,215.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 269/2563 14 เมษายน 2563

13 เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นขนาดไมนอยกวา 120 ลิตร แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 378,000.00 378,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท อินสตรูเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 378,000.00 บริษัท เบสท อินสตรูเมนท แอนด เซอรวิส จํากัด 378,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 270/2563 14 เมษายน 2563

14 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 7 รายการ 480,000.00 407,295.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 393,653.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 393,653.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 263/2563 15 เมษายน 2563

15 จางปรับปรุงระบบคิดคาใชจายโทรศัพท(Bill Payment) จํานวน 1 ระบบ 300,000.00 288,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเวอรเจนซ เทคโนโลยี จํากัด 288,900.00 บริษัท คอนเวอรเจนซ เทคโนโลยี จํากัด 288,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 271/2563 15 เมษายน 2563

16 จางปรับปรุงเว็บไซตสํานักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา จํานวน 1 งาน 480,000.00 480,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จํากัด 450,000.00 บริษัท โอริสมา เทคโนโลยี จํากัด 450,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 276/2563 15 เมษายน 2563

17 ชุดทดลองปมน้ําแบบตอขนานและอนุกรม แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 271,780.00 272,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิสเซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 272,850.00 บริษัท วิสเซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 271,780.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 284/2563 15 เมษายน 2563

18 ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จํานวน 2 รายการ 500,000.00 483,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปญปราชญ จํากัด 482,000.00 บริษัท ปญปราชญ จํากัด 482,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 274/2563 16 เมษายน 2563

19 เตาเผาไฟฟาอุณหภูมิสูงแบบทอ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 497,550.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 497,550.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 497,550.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 282/2563 16 เมษายน 2563

20 ชุดทดลองการตกตะกอนจากการไหลของน้ําในรางน้ําเปด แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 263,969.00 264,932.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซอม จํากัด 264,932.00 บริษัท เอสซอม จํากัด 263,969.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 285/2563 16 เมษายน 2563

21 เตาเผาไฟฟาอุณหภูมิสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 406,600.00 410,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 406,600.00 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 406,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 297/2563 16 เมษายน 2563

22 เครื่องขัดชิ้นงานพรอมหัวจับขัดอัตโนมัติ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 435,000.00 435,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ โพรดักส จํากัด 435,000.00 บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ โพรดักส จํากัด 435,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 300/2563 16 เมษายน 2563

23 เครื่องเรงสภาวะของคอนกรีตแบบควบคุมกาซคารบอนไดออกไซด แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 398,000.00 หางหุนสวนจํากัด ซี.บี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 396,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 304/2563 16 เมษายน 2563

24  ซื้อเครื่องแยกสารชีวโมเลกุลใหบริสุทธิ์ขนาดเล็ก (FPLC Fast Protein Liquid Chromatography) จํานวน 1 ชุด 490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 490,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 490,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 272/2563 17 เมษายน 2563

25 ภัณฑสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 200,000.00 188,565.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 187,474.70 บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 187,474.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 278/2563 20 เมษายน 2563

26 เครื่องศึกษาการเปลี่ยนแปลงสมบัติของสารโดยอาศัยคุณสมบัติทางความรอน (DSC) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,900,000.00 1,758,866.67 e-bidding บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรุเมนท จํากัด 1,340,000.00 บริษัท แอลเอ็มเอส อินสทรุเมนท จํากัด 1,340,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 289/2563 20 เมษายน 2563

27 จางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพสาหราย อาคาร EXC แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 งาน 137,300.00 137,218.46 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.เอส.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 124,544.77 บริษัท คิว.เอส.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 124,544.78 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT299/2563 20 เมษายน 2563

28 จางเหมาปรับปรุงหอง BRI 115 ชั้น 1 อาคาร BRI จํานวน 1 งาน 490,086.48 499,642.52 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 490,086.48 บริษั อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 490,086.48 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 305/2563 20 เมษายน 2563

29 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 11 รายการ 200,000.00 188,565.03 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 187,474.70 บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 187,474.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 278/2563 20 เมษายน 2563

30 เครื่องมือวิเคราะหทางเคมีไฟฟา (Potentiostat/Galanostat/EIS Analyzer)  แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,601,790.00 1,605,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 1,601,790.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 1,601,790.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 288/2563 20 เมษายน 2563

31 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 428,000.00 427,700.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 427,700.40 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 427,700.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 296/2563 21 เมษายน 2563

32 หัววัดความเขมแสงอาทิตย (Pyranometer) จํานวน 1 ชุด 171,200.00 171,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 169,060.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 169,060.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 302/2563 24 เมษายน 2563

33 จางเหมาปรับปรุงโครงสรางพื้นชั้น 5 อาคารวิศวกรรมเคมี 499,000.00 498,969.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟเนสส ซอยล เทสติ้ง จํากัด 497,156.45 บริษัท ฟเนสส ซอยล เทสติ้ง จํากัด 497,156.45 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 311/2563 27 เมษายน 2563

34 เครื่องวัดปริมาณสารพันธุกรรม จํานวน 1 เครื่อง 342,400.00 342,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํา 342,400.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 342,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 279/2563 28 เมษายน 2563

35 ครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต จํานวน 3 เครื่อง 200,000.00 177,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง 177,900.00 หางหุนสวนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง 177,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 310/2563 28 เมษายน 2563

36 เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบหมุนเหวี่ยง (Spin Coater) ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 เครื่อง 460,000.00 460,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิไพรม จํากัด 459,000.00 บริษัท ยูนิไพรม จํากัด 459,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 307/2563 29 เมษายน 2563

37 จอมอนิเตอรและชุดควบคุมการสัมผัส จํานวน 5 ชุด 300,000.00 294,785.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเทคโน จํากัด 288,900.00 บริษัท ยูเทคโน จํากัด 288,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 314/2563 29 เมษายน 2563

38 ขอมูลแบบจําลองความสูงภูมิประเทศเชิงเลข ความหนาแนน 1 เมตร (Digital Terrain Model (DTM) Density 1 m.) จํานวน 155 ตารางกิโลเมตร 330,000.00 330,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมพพอยทเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 330,000.00 บริษัท แมพพอยทเอเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 330,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 313/2563 30 เมษายน 2563

39 ตูยาม จํานวน 1 ตู 150,000.00 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอดับบลิว ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด 149,800.00 บริษัท พีเอดับบลิว ซัพพลาย แอนด เซอรวิส จํากัด 149,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 320/2563 30 เมษายน 2563

40 เครื่องมือวัด LCR แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 178,200.00 158,039.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟาอุตสาหกรรม จํากัด 158,039.00 บริษัท ไฟฟาอุตสาหกรรม จํากัด 158,039.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 325/2563 30 เมษายน 2563

41 ชุดกําเนิดและแสดงสัญญาณคลื่น ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด 179,800.00 179,760.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 179,760.00 บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 179,760.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 335/2563 30 เมษายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



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

1 จางเก็บตัวอยางเชื้อจุลินทรียและเชื้อราในอาคาร EXC จํานวน 1 งาน 320,000.00 310,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีซีเอส โซลูชั่น จํากัด 310,300.00 บริษัท ดีซีเอส โซลูชั่น จํากัด 310,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 077/2563 7 เมษายน 2563

2 จางซอมลิฟต HITACHI อาคารเรียนรวม 2 เครื่องที่ 1 420,255.00 420,253.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 420,253.20 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 420,253.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 087/2563 7 เมษายน 2563

3 กลองถายภาพความรอนแบบพกพา จํานวน 10 เครื่อง 463,000.00 130,005.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาสเตอร คอนโทรล จํากัด 130,005.00 บริษัท มาสเตอร คอนโทรล จํากัด 130,005.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 086/2563 7 เมษายน 2563

4 จางทําโลรางวัล ขนาด 8 นิ้ว พรอมกลองสีแดง จํานวน 128 ชุด 102,720.00 102,720.00 วิธีเฉพาะเจาะจง เอเชียถวยรางวัล 102,750.00 เอเชียถวยรางวัล 102,750.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 088/2563 7 เมษายน 2563

5 ครุถัณฑสํานักงาน จํานวน 4 รายการ 175,000.00 159,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟสทอินดัสเตรียลโปรดักส (1990) จํากัด 159,200.00 บริษัท เฟสทอินดัสเตรียลโปรดักส (1990) จํากัด 159,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 089/2563 7 เมษายน 2563

6 เครื่องพิมพ (Printer) จํานวน 6 เครื่อง 200,000.00 143,166.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 140,598.00 บริษัท ทีเอ็มเอส โซลูชั่น จํากัด 140,598.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO-075/2563 9 เมษายน 2563

7 ระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยแบบติดตั้งบนหลังคา จํานวน 2 ชุด 170,000.00 160,307.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บลู โซลาร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 160,307.40 บริษัท บลู โซลาร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 160,307.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO-081/2563 9 เมษายน 2563

8
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และขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมไมจํากัดระยะเวลา จํานวน 1 license 440,840.00 440,840.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีไอเอส จํากัด	 440,840.00 บริษัท จีไอเอส จํากัด	 440,840.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 083/2563 9 เมษายน 2563

9 ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 3 รายการ 172,000.00 166,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอว-ีซายนเทค จํากัด 166,920.00 บริษัท เอว-ีซายนเทค จํากัด 166,920.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO-085/2563 9 เมษายน 2563

10 วัสดุ จํานวน 17 รายการ 500,000.00 500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ปร  490,569.90 บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค แฟคทอรี่ ออโตเมชั่น(ประเทศไ  490,659.90 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 084/2563 15 เมษายน 2563

11 ชุดถอดลอถวงยาง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 469,700.00 465,645.81 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพออโตแมช จํากัด 465,645.81 บริษัท กรุงเทพออโตแมช จํากัด 465,645.81 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 092/2563 15 เมษายน 2563

12 เครื่องพิมพ (Printer laser multifunction A3) จํานวน 1 เครื่อง 130,000.00 117,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 117,700.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 117,700.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 094/2563 20 เมษายน 2563

13
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ควบคุม 1 ระบบ จํานวน 13 รายการ 299,600.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอ็มพีอาร-เอ็นจิเนียริ่ง 2015 299,600.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็มพีอาร-เอ็นจิเนียริ่ง 2015 299,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 080/2563 21 เมษายน 2563

14 ตูเก็บเสียง จํานวน 2 ตู 160,500.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเค. สตูดิโอแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด (สําน 160,500.00

บริษัท พีเค. สตูดิโอแอนดคอนสตรัคชั่น จํากัด 

(สํานักงานใหญ) 160,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 108/2563 28 เมษายน 2563

15 เครื่องพิมพ (Printer laser multifunction A3) จํา นวน 1 เครื่อง 130,000.00 117,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 117,700.00 บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ (ประเทศไทย) จํากัด 117,700.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 094/2563 20 เมษายน 2563

16
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 จํานวน 1 เครื่อง 321,000.00 321,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด 315,650.00 บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด 315,650.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 097/2563 20 เมษายน 2563

17 เซอรโวมอเตอร จํานวน 1 ตัว 400,000.00 187,250.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส ซิสเท็ม จํากัด 187,250.00 บริษัท ไวส ซิสเท็ม จํากัด 187,250.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 082/2563 21 เมษายน 2563

18 เครื่องคอมพิวเตอรภาคสนามแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง 150,000.00 149,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จํากัด 149,800.00 บริษัท อัลทิเมท โพซิชั่นนิ่ง จํากัด 149,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 091/2563 21 เมษายน 2563

19 หุนยนตนําทางแบบเคลื่อนที่ไดระบบอัตโนมัติ จํานวน 6 ตัว 396,000.00 385,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 385,200.00 บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 385,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 095/2563 21 เมษายน 2563

20

เครื่องคัดแยกขนาดมวลรวมหยาบ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด 139,100.00 139,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด 139,100.00 บริษัท ซอยลเทสติ้งสยาม จํากัด 139,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 098/2563 21 เมษายน 2563

21 จางซอมเครื่องหมุนเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิ จํานวน 1 เครื่อง 176,550.00 176,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จํากัด 176,550.00 บริษัท เอ็นวิชั่น แล็บซิสเต็ม จํากัด 176,550.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 093/2563 24 เมษายน 2563

22

จางซอมเครื่อง Liquid Chromatography-Tandem Mass Spectrometer   

จํานวน 1 เครื่อง 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด 300,000.00 บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 103/2563 24 เมษายน 2563

23 มิเตอรน้ําพรอมติดตั้ง 18 ชุด 500,000.00 457,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 457,956.00 บริษัท เบมส เอ็นเตอรไพรส จํากัด 457,956.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 101/2563 24 เมษายน 2563

24 ชุดควบคุมระบบ AHU พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด 250,000.00 249,738.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอท็อป พลัส จํากัด 249,738.00 บริษัท เอท็อป พลัส จํากัด 249,738.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 099/2563 24 เมษายน 2563

25 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (Server) จํานวน 2 เครื่อง 200,000.00 199,972.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี คอม โซลูชั่นส จํากัด 199,972.30 บริษัท จี คอม โซลูชั่นส จํากัด 199,972.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 102/2563 24 เมษายน 2563

26 เครื่องบันทึกการเรียนการสอน จํานวน 1 ชุด 251,900.00 251,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มาโครแคร จํากัด 264,982.30 บริษัท มาโครแคร จํากัด 264,982.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 104/2563 27 เมษายน 2563

27 เซนเซอรสรางภาพจําลองแบบ 3 มิติ จํานวน 1 ชุด 300,000.00 299,974.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 299,974.50 บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 299,974.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 105/2563 27 เมษายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนเมษายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. ..2563..............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

 

เดือน พฤษภาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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

1 ซอฟทแวรวิเคราะหขอมูล (Tableau Creator) แขวงบางมด         เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 982,300.00 981,768.78 วิธีคัดเลือก บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จํากัด 963,000.00 บริษัท บิสซิเนส แอพพลิเคชั่น จํากัด 963,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 326/2563 5 พฤษภาคม 2563

2 เครื่องวิเคราะหปริมาณออกซิเจนและไนโตรเจนและไฮโดรเจน 

แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 7,000,000.00 7,000,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท ซีเทค โซลูชั่น จํากัด

บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท เอจี เคมีคอล จํากัด

6,998,000.00

6,998,000.00     

  6,991,000.00	

บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด

6,987,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 330/2563 5 พฤษภาคม 2563

บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 6,666,666.00

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 7,406,035.45

บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 8,301,869.02

   บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) 8,500,000.00

บริษัท ซี-คอน รีเทล คอรปอเรชั่น จํากัด 8,976,322.97

บริษัท เอส แอนด เอ็น โซลูชั่น จํากัด 9,219,100.88

บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน) 7,555,555.00

หางหุนสวนจํากัด สารคามการไฟฟา 7,800,000.00

บริษัท ต.ไพศาลเอ็นจิเนียริ่งกรุพ จํากัด 7,835,081.00

บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 9,399,000.00

บริษัท สยามเอ็กเทนต จํากัด 11,021,368.28

5 ถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 3,100,000.00 3,100,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,100,000.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,100,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 327/2563 7 พฤษภาคม 2563

6 จางทําปายรหัสอาคาร ภายใน มจธ. พรอมติดตั้ง จํานวน 47 รายการ 1,100,000.00 1,000,000.60 วิธeี-bidding บริษัท วีไซนแลบ จํากัด

หางหุนสวนจํากัด บีเจ ดีไซน อารต

1000000.60

-

บริษัท วีไซนแลบ จํากัด 1,000,000.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 316/2563 8 พฤษภาคม 2563

7 ชุดทดลองการเรียนรู Internet of Things แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 5 ชุด 716,900.00 716,900.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด

บริษัท เออี โซลูชั่นส จํากัด

708,875.00

714,225.00 บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 708,875.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 334/2563 8 พฤษภาคม 2563

8 อุปกรณจัดเก็บขอมูลเพื่อระบบสารสนเทศทางการเรียนการสอนและงานพัฒนาศักยภาพทางการศึกษา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ระบบ

5,000,000.00 5,510,500.00 วิธeี-bidding บริษัทคอมพิวเตอรยูเนี่ยนจํากัด 4,949,820.00 บริษัทคอมพิวเตอรยูเนี่ยนจํากัด 4,949,820.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 340/2563 8 พฤษภาคม 2563

9 อุปกรณระบบเครือขาย Distribution Switch สําหรับอาคารภายใน มจธ.บางมด แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ 4,935,000.00 12,932,448.00 วิธeี-bidding บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 4,333,500.00 บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 4,333,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 342/2563 8 พฤษภาคม 2563

10 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 17 รายการ 1,000,000.00 987,500.86 วิธeี-bidding

บริษัท แอลทูอี จํากัด

บริษัท บี.บี.เค.อินดัสตรี จํากัด

บริษัท เอเซีย โซลูชั่น เทรดดิ้ง จํากัด

บริษัท วีลภัสกาวหนาวัสดุ จํากัด

บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด

969,116.12

970,000.00	

934,810.85

888,000.0.

     880,000.00	 บริษัท เค.พี.ที.กลอรี่ จํากัด 880,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 344/2563 8 พฤษภาคม 2563

11
เครื่องตัดโลหะดวยไฟฟา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,600,000.00 2,756,000.00 วิธeี-bidding บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด	บริษัท เอจี เคมีคอล จํากัด

2,596,000.00

2,598,500.00        บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 2,596,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 333/2563 12 พฤษภาคม 2563

12 เครื่องชั่งไฟฟาทศนิยม 6 ตําแหนง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 850,000.00 850,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด	บริษัท ไซแอนซแอนดเมดิคอลซัพพลาย จ

845,300.00

849,580.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 845,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 345/2563 12 พฤษภาคม 2563

13 ชุดขยายสัญญาณสําหรับแหลงจายกําลังไฟฟา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,554,600.00 1,554,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีเอสอี (ประเทศไทย) จํากัด 1,554,496.00 บริษัท อีเอสอี (ประเทศไทย) จํากัด 1,548,076.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 332/2563 13 พฤษภาคม 2563

14 เครื่องทดสอบความแข็งแบบ Vickers แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,204,300.00 2,242,900.00 วิธeี-bidding

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีบี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง

บริษัท ไซครอน เทคโนโลยี จํากัด

2,094,000.00	

1,904,600.00

หางหุนสวนจํากัด ซ.ีบี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง

2,089,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 346/2563 13 พฤษภาคม 2563

หางหุนสวนจํากัด วีเวิรฟ 1,968,586.00

บริษัท เฟลิซ 168 กรุป จํากัด 1,976,890.00

16 เครื่องกําเนิดไอน้ําไฟฟา (Electrical Stream Boiler) แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครจํานวน 1 ชุด 727,600.00 675,838.75 วิธeี-bidding บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 620,600.00 บริษัท แมทเคม ซิสเทม ซัพพลาย แอนด เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 620,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 336/2563 14 พฤษภาคม 2563

17 เครื่องปรับอากาศระบบน้ํายา ระบายความรอนดวยอากาศแบบแยกสวนขนาดใหญ พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ชุด 1,500,000.00 1,494,433.33 วิธeี-bidding หางหุนสวนจํากัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง 1,037,900.00 หางหุนสวนจํากัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง 1,037,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 315/2563 15 พฤษภาคม 2563

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 4,870,000.00

บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จํากัด 4,900,005.00

บริษัท พอยท ไอที คอนซัลทิ่ง จํากัด 4,950,000.00

19 ตูอบสุญญากาศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 680,000.00 680,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 674,100.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 674,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 352/2563 15 พฤษภาคม 2563

20 ชุดโปรแกรมออกแบบและวิเคราะหสายอากาศความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 984,400.00 976,080.75 วิธีคัดเลือก บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส จํากัด 970,000.00 บริษัท ซิกมาโซลูชั่นส จํากัด 970,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 353/2563 15 พฤษภาคม 2563

21 ชุดขยายสัญญาณสําหรับแหลงจายกําลังไฟฟา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,000,000.00 949,999.25 วิธีคัดเลือก บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท จํากัด 949,999.25 บริษัท ดิจิตอล อินสทรูเมนท จํากัด 949,999.25 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 354/2563 15 พฤษภาคม 2563

22 เครื่องทําแหงดวยความเย็น 6 ลิตร แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 900,000.00 899,870.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 899,870.00 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 899,870.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 355/2563 15 พฤษภาคม 2563

23 ชุดเครื่องมือตัดพื้นฐาน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 930,900.00 93,090.00 วิธeี-bidding บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอรี่ จํากัด 930,600.00 บริษัท เอสทีเอ็ม แมชชีนเนอรี่ จํากัด 930,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 360/2563 15 พฤษภาคม 2563

24 เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค ขนาด 50 กิโลนิวตัน ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด 1,400,000.00 1,400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ซ.ีบี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 1,398,000.00 หางหุนสวนจํากัด ซ.ีบี.เอ็น.เอ็นจิเนียริ่ง 1,395,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 349/2563 18 พฤษภาคม 2563

บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด 1,680,000.00

บริษัท 3เอ อินสทูรเมนท จํากัด 1,684,000.00

บริษัท คอมพลีท ซาย จํากัด 1,690,000.00

บริษัท แล็บ เอ็กซเพิรท จํากัด 1,578,000.00

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.อาร.เค.นารากรณ 1,650,000.00

บริษัท แสงวิทย ซายน จํากัด 1,720,000.00

27 ชุดตรวจวัดพลังงานไฟฟา พรอมติดตั้ง จํานวน     30 ชุด 4,250,000.00 4,247,900.00 วิธeี-bidding บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 4,143,600.00 บริษัท สยามเอ็กเทนด จํากัด 4,143,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 341/2563 20 พฤษภาคม 2563

บริษัท เซทเทค อินโนเวชั่น จํากัด 6,141,800.00

บริษัท สเกต เน็ตเวิรคส อินติเกรเตอร  จํากัด 6,244,400.00

บริษัท เพิ่มทวีทรัพย มารเก็ตติ้ง จํากัด 755,741.00

หางหุนสวนจํากัด อินฟนิต ซัพพลาย 786,557.00

บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 760,663.00

29 จางทําระบบซอฟตแวรระบบบริหารงานอาคารคลังสินคาอัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ จํานวน 1 ระบบ 2,500,000.00 1,819,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ยูฟดา ซอฟทแวร (ไทยแลนด) จํากัด 1,800,000.00 บริษัท ยูฟดา ซอฟทแวร (ไทยแลนด) จํากัด 1,800,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 358/2563 20 พฤษภาคม 2563

30 จางที่ปรึกษาการปรับหลักเกณฑคูมือการประเมินและตรวจประเมินเมืองไมซซิตี้ จํานวน 1 งาน 750,000.00 750,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 750,000.00 อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ 750,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 361/2563 22 พฤษภาคม 2563

บริษัท ตรงกมล จํากัด 551,050.00

บริษัท อาร.พี.เอส. ซัพพลาย จํากัด 561,215.00

32 เครื่องมือวัดและวิเคราะหวัสดุ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 727,600.00 727,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 727,000.00 บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 727,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 351/2563 27 พฤษภาคม 2563

33 ตูดูดควันไอสารเคมี (Fume Hood) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ตู 1,274,400.00 1,274,400.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 1,240,000.00 บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 1,240,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 367/2563 27 พฤษภาคม 2563

34 เครื่องปนตกตะกอนสารความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ แขวงบางมด เขตท งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 588,500.00 580,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วนาไซเอนซ จํากัด 588,000.00 บริษัท เอสอารอาร ซัพพลาย จํากัด 580,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 329/2563 30 เมษายน 2563

บริษัท เอสอารอาร ซัพพลาย จํากัด 587,000.00

KMUTT 339/25634 จางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางสนามกีฬาขนาดเล็ก ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ 13,059,600.00 13,058,842.96 วิธeี-bidding บริษัท ไลทติ้ง แอนด อีควิปเมนท จํากัด (มหาชน)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 4,870,000.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

7,555,555.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

18 ระบบหองเรียนทางไกลอัจฉริยะ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ระบบ 4,950,000.00 4,873,500.00 วิธีคัดเลือก

5 พฤษภาคม 2563

3 จางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางภายในอาคารสนามฟุตบอล ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ 9,703,500.00 9,703,319.87 วิธeี-bidding บริษัท ซิตี้ เทค เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 5 พฤษภาคม 25636,666,666.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 338/2563

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 337/2563 15 พฤษภาคม 2563

1.968,586 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 357/256315 เครื่องตรวจหาวัสดุและเหล็กเสริมในคอนกรีตโครงสราง ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1,979,500.00 1,968,800.00 วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด วีเวิรฟ

22 พฤษภาคม 2563551,050.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 366/2563

26 เครื่องวิเคราะหธาตุในตัวอยางชนิดพกพา ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 เครื่อง 1,578,300.00 1,578,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แล็บ เอ็กซเพิรท จํากัด

31 ชุดอุปกรณหัวตรวจสอบการเลี้ยวเบนของคลื่นเสียงความถี่สูงพรอมซอฟแวร ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด 561,400.00 561,400.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ตรงกมล จํากัด

19 พฤษภาคม 2563

13 พฤษภาคม 2563

20 พฤษภาคม 2563755,741.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 343/2563

1,578,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 347/2563

19 พฤษภาคม 25631,680,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 356/256325 เครื่องวิเคราะหทางเคมีไฟฟา ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด 1,694,100.00 1,694,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เมทโธรหม สยาม จํากัด

28 ไมโครโฟนชุดประชุม จํานวน 1 ระบบ 800,000.00 755,741.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เพิ่มทวีทรัพย มารเก็ตติ้ง จํากัด



ผู้เสนอราคา ราคาที�เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที� วันที�

1 ซื้อเครื่องหาพิกัดจากสัญญาณดาวเทียม แขวงบางมด เขตทุงครุ       	กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด        1,000,000.00 999,999.00                            วิธีคัดเลือก บริษัท นีโอจีโอ จํากัด 999,999.00 999,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 111/2563 7 พฤษภาคม 2563

2 สิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย ทรู มูฟ เอช สําหรับนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 1,450 Code 580,000.00 580,000.00                            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 580,000.00 580,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 116/2563 7 พฤษภาคม 2563

3 ซื้อ CUBE Transportation and Land-Use Modeling แขวงบางมด 	เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 License 757,200.00 757,200.00                            วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอสเค คอนซัลแทนส จํากัด 757,200.00 757,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 112/2563 20 พฤษภาคม 2563

วธิซีื�อหรือจ้าง

รายชื�อผู้เสนอราคาและราคาที�เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลอืกและราคา

เหตุผลที�ได้รับคัดเลอืกโดยสรุป

สรุปผลการดาํเนินการจัดซื�อ/จ้างในรอบเดอืนพฤษภาคม

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี

วันที� 31 เดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลาํดับที� งานจัดซื�อจัดจ้าง วงเงนิที�จะซื�อหรือจ้าง ราคากลาง

เลขที�และวันที�ของใบสั�ง ในการซื�อหรือจ้าง



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

1

จางผลิตพวงกุญแจที่ระลึกสําหรับประชาสัมพันธ KMUTT Brand Attributes ในรูปแบบตัวละคร

การตูน พรอมบรรจุภัณฑ จํานวน 2,000 ชุด 350,000.00                       349,890.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด วิภาธร 349,890.00                         หางหุนสวนจํากัด วิภาธร 349,890.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 322/2563 5 พฤษภาคม 2563

2 ตูดูดควันไอสารเคมี แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 373,400.00                       373,400.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 369,000.00                         บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 369,000.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 328/2563 5 พฤษภาคม 2563

3 ซื้อระบบ TV Video Wall พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 500,000.00                       437,630.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออล แอดวานซ ดิสทริบิวชั่น จํากัด 437,630.00                         บริษัท ออล แอดวานซ ดิสทริบิวชั่น จํากัด 437,630.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 350/2563 13 พฤษภาคม 2563

4 จางทําเว็บไซตสํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 1 งาน 150,000.00                       150,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินไซทเอรา จํากัด 150,000.00                         บริษัท อินไซทเอรา จํากัด 150,000.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 363/2563 19 พฤษภาคม 2563

5 เครื่องเจาะแบบกัดเซาะโลหะดวยลวดไฟฟา ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด 374,500.00                       374,500.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเดีย ซีเอ็นซี จํากัด 374,500.00                         บริษัท ไอเดีย ซีเอ็นซี จํากัด 369,500.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 348/2563 21 พฤษภาคม 2563

6 จางทําสื่อแนะนําคณะ ระดับปริญญาตรี จํานวน 6 เรื่อง 210,000.00                       210,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง นายชวภณ เดชะสิรวงษ 210,000.00                         นายชวภณ เดชะสิรวงษ 210,000.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 362/2563 22 พฤษภาคม 2563

7 เครื่องตรวจวัดคาความเขมขนของโอโซน (Ozone Sensor & Tranmitter) จํานวน 1 ชุด 170,000.00                       167,124.37                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 167,124.37                         บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 167,124.37         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 365/2563 26 พฤษภาคม 2563

8 เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ จํานวน 2 ชุด 278,200.00                       278,200.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 276,060.00                         บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 276,060.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 368/2563 27 พฤษภาคม 2563

9 จางประชาสัมพันธบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมผานชองทางออนไลน จํานวน 1 งาน 160,000.00                       158,360.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทีแมน จํากัด 158,360.00                         บริษัท แอลทีแมน จํากัด 158,360.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 364/2563 28 พฤษภาคม 2563

10 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 409,000.00                       407,456.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 407,456.00                         บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 407,456.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 370/2563 29 พฤษภาคม 2563

11

จางทําสื่อแนะนําการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และประสบการณการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยรายการ

 KMUTT Life Experience ปที่ 2 จํานวน 6 เรื่อง 210,000.00                       210,000.00                  วิธีเฉพาะเจาะจง นายสุรพงษ เกียรติพงสา 210,000.00                         นายสุรพงษ เกียรติพงสา 210,000.00         ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 373/2563 29 พฤษภาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1 จัดซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนพฤษภาคม จํานวน 1 รายการ 400,000.00                 394,106.85                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Amazon web services,Inc 394,106.85                         บริษัท Amazon web services,Inc 394,106.85                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT-IPO 011/2563 1 พฤษภาคม 2563

2 เครื่องวัดพลังงานไฟฟา (Digital Power Meter) จํานวน 28 ชุด 500,000.00                 499,800.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 499,800.00                         บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จํากัด 499,800.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 100/2563 5 พฤษภาคม 2563

3 เซนเซอรสรางภาพจําลองแบบ 3 มิติ จํานวน 1 ชุด 300,000.00                 299,974.50                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 299,974.50                         บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 299,974.50                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 105/2563 5 พฤษภาคม 2563

บริษัท คอมโพเน็ท จํากัด 364,335.00                         

4 โทรทัศนแบบ LED ขนาดไมนอยกวา 158 นิ้ว จํานวน 1 ชุด 490,000.00                 490,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีมรรค จํากัด 490,000.00                         บริษัท ดีมรรค จํากัด 490,000.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 107/2563 5 พฤษภาคม 2563

5 ชุดอุปกรณสําหรับสตรีมวิดีโอ จํานวน 2 ชุด 176,600.00                 176,448.94                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โฟรเคพลัส จํากัด 176,448.94                         บริษัท โฟรเคพลัส จํากัด 176,448.94                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 112/2563 5 พฤษภาคม 2563

6 จางเหมาออกแบบและพัฒนาเว็บไซต KMUTT Virtual Classroom Portal จํานวน 1 งาน 172,000.00                 171,200.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 171,200.00                         บริษัท ซอฟตเอฟเวอร จํากัด 171,200.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 106/2563 7 พฤษภาคม 2563

7 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 270,000.00                 266,213.86                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอทีเทคคอม จํากัด 266,213.86                         บริษัท ไอทีเทคคอม จํากัด 266,213.86                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 113/2563 7 พฤษภาคม 2563

8 สิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขายเอไอเอส สําหรับนักศึกษาและบุคลากร จํานวน 1,100 Code 440,000.00                 440,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 440,000.00                         บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 440,000.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 115/2563 7 พฤษภาคม 2563

9 วัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาล ป 2563 359,380.00                 359,380.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด 359,380.00                         บริษัท บางปะกอก ฮอสพิทอล กรุป จํากัด 359,380.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 117/2563 8 พฤษภาคม 2563

10 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) 105,000.00                 87,312.00                   วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 87,312.00                          บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 87,312.00                 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 118/2563 12 พฤษภาคม 2563

11 อุปกรณเครือขาย จํานวน 1 ชุด 450,000.00                 413,769.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเฟอรเมด จํากัด 413,769.00                         บริษัท ไซเฟอรเมด จํากัด 413,769.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 119/2563 12 พฤษภาคม 2563

12 เซนเซอรไลดาแบบ 2 มิติ จํานวน 4 ตัว 466,520.00                 466,520.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรี น ฟอรเวิรด จํากัด 466,520.00                         บริษัท กรี น ฟอรเวิรด จํากัด 466,520.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 120/2563 18 พฤษภาคม 2563

13 สิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขาย ทรู มูฟ เอช สําหรับนักศึกษา จํานวน 550 Code 220,000.00                 220,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 220,000.00                         บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอรแซล คอมมิวนิเคชั่น จํากัด 220,000.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 122/2563 28 พฤษภาคม 2563

14 สิทธิในการใชอินเทอรเน็ต Unlimited บนมือถือของเครือขายเอไอเอส สําหรับนักศึกษา จํานวน 400 Code 160,000.00                 160,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 160,000.00                         บริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค จํากัด 160,000.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 123/2563 28 พฤษภาคม 2563

15 iPad จํานวน 12 เครื่อง 198,000.00                 198,000.00                 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 195,168.00                         บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 195,168.00                ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT-PO 124/2563 29 พฤษภาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนพฤษภาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน ..พฤษภาคม.. พ.ศ. ..2563..............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน มิถุนายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ผูเสนอราคา

ราคาที่เสนอ 

(บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1

จางทําแอพพลิเคชั่นคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกและคารบอนฟุตพ

ริ้นทของการปลูกขาว  จํานวน ๑ ระบบ 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัตถจริยา จํากัด 200,000.00 บริษัท อัตถจริยา จํากัด 200,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 359/2563 4 มิถุนายน 2563

2 จางเหมาติดตั้งหนาตางปองกันฝนอาคารหอประชุม 220,000.00 219,643.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 204,156.00 บริษัท ซีที พลัส จํากัด 204,156.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 375/2563 5 มิถุนายน 2563

3 โตะคอมพิวเตอร จํานวน 23 ชุด 177,583.00 175,961.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดอกแกว 999 จํากัด 175,961.50 บริษัท ดอกแกว 999 จํากัด 175,961.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 374/2563 9 มิถุนายน 2563

4 ปมรีดจายสาร (Peristaltic Pump) จํานวน 2 เครื่อง 240,000.00 203,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คัฝเวอรซายน จํากัด 203,300.00 บริษัท คัฝเวอรซายน จํากัด 203,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 371/2563 15 มิถุนายน 2563

5 เครื่องผสมสารละลายดวยระบบแมเหล็กไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 500,000.00 499,904.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิบไทย จํากัด 499,900.00 บริษัท กิบไทย จํากัด 499,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 372/2563  15 มิถุนายน 2563

6

เครื่องตรวจวัดคลื่นสมอง (High - Density FFG Cap Solution) จํานวน 1

 ชุด 150,000.00 147,660.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โปรเจคทูยู จํากัด 147,660.00 บริษัท โปรเจคทูยู จํากัด 147,660.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 378/2563 17 มิถุนายน 2563

7

จางเหมาติดตั้งหนาตางบริเวณโถงบันได อาคารปฏิบัติพื้นฐานทาง

วิทยาศาสตร 330,000.00 326,850.00 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เอส.พ.ีอาร.เดคคอรเรชั่น 322,172.72 หางหุนสวนจํากัด เอส.พ.ีอาร.เดคคอรเรชั่น 322,172.72 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 390/2563 18 มิถุนายน 2563

8 จางทําปกปริญญาบัตร ปการศึกษา 2562 จํานวน 3,500 ปก 550,000.00 531,790.00 วิธีคัดเลือก หางหุนสวนจํากัด ภัทรการพิมพ 471,870.00 หางหุนสวนจํากัด ภัทรการพิมพ 471,870.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 379/2563 19 มิถุนายน 2563

9 จางที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงระบบตรวจสอบภายใน จํานวน 1 งาน 490,000.00 490,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอรเนชั่นแนล คอลซัลติ้ง จํากั 483,406.00 บริษัท เอ เอ็ม ซี อินเตอรเนชั่นแนล คอลซัลติ้ง จํากัด 473,406.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 385/2563 19 มิถุนายน 2563

10 จางเหมาติดตั้งตาขายกันนก อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร 395,000.00 390,301.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตอป-เบิรด โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 373,301.61 บริษัท สตอป-เบิรด โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 373,301.61 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 391/2563 19 มิถุนายน 2563

11

ปมหมุนเวียนสารเคมี กรด-ดาง (Passivate Pump System) จํานวน 1 

เครื่อง 200,000.00 144,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วาซเซอรเท็ค จํากัด 144,450.00 บริษัท วาซเซอรเท็ค จํากัด 144,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT380/2563 22 มิถุนายน 2563

12

เครื่องปนเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูงแบบ

ควบคุมอุณหภูมิชนิดตั้งพื้น จํานวน 1 เครื่อง 500,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมดิทอป จํากัด 495,000.00 บริษัท เมดิทอป จํากัด 495,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT381/2563 22 มิถุนายน 2563

13 เครื่องปรับอากาศชนิดแขวน พรอมติดตั้ง จํานวน 8 เครื่อง 500,000.00 470,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จี-เซเวน คอรปอเรชั่น จํากัด 470,000.00 บริษัท จี-เซเวน คอรปอเรชั่น จํากัด 470,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 387/2563 23 มิถุนายน 2563

14 เครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 10 เครื่อง 300,000.00 283,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 280,875.00 บริษัท เอ็กซเท็ น จํากัด 280,875.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 388/2563 24 มิถุนายน 2563

15 ชุดนิวเมติกส จํานวน 1 ชุด 305,000.00 305,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟสโต จํากัด 305,000.00 บริษัท เฟสโต จํากัด 305,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 383/2563 26 มิถุนายน 2563

16 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 134,000.00 129,972.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 120,910.00 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 120,910.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT395/2563 26 มิถุนายน 2563

17 เลนสวิเคราะหโครงสรางจุลภาคแบบดิจิตอล จํานวน 1 ชุด 200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ รีพอรท จํากัด 200,000.00 บริษัท ควอลิตี้ รีพอรท จํากัด 200,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT 398/2563 29 มิถุนายน 2563

18 เครื่องลางความถี่สูง จํานวน 1 เครื่อง 280,000.00 279,997.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไนน โซลูชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 279,997.60 บริษัท ไนน โซลูชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 279,997.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT393/2563 30 มิถุนายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมิถุนายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..30...... เดือน ...มิถุนายน............ พ.ศ. .....2563...........

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



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

1 อุปกรณเครือขาย จํานวน 1 ชุด 450,000.00 413,769.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไซเฟอรเมด จํากัด 413,769.00 บริษัท ไซเฟอรเมด จํากัด 413,769.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 119/2563 1 มิถุนายน 2563

2

โปรแกรมไฟไนตเอลิเมนตสําเร็จรูป LS-DYNA และขออนุญาตใหใชสิทธิใน

โปรแกรม ระยะเวลา ๑ ป 160,500.00 160,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนาฟอรมมิ่ง เอนจิเนียริ่ง แอนด เทคโนโลยี (ประ   160,500.00

บริษัท ไดนาฟอรมมิ่ง เอนจิเนียริ่ง แอนด 

เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 160,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 121/2563 1 มิถุนายน 2563

3

ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือน มิถุนายน 2563 

จํานวน 1 รายการ 400,000.00 388,926.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Amazon Web Service , Inc. 109.30USD (386,503. บริษัท Amazon Web Service , Inc.

12,109.30USD 

(386503.43) ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT- IPO 013/2563 2 มิถุนายน 2563

4 หุนยนตเชื่อม จํานวน 1 ชุด 500,000.00 495,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคแอนดเอ็ม เมทัลเวิรค จํากัด 495,000.00 บริษัท เคแอนดเอ็ม เมทัลเวิรค จํากัด 495,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 125/2563 8 มิถุนายน 2563

5 เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต จํานวน 45 เครื่อง 230,000.00 226,305.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 226,305.00 บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 226,305.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 127/2563 8 มิถุนายน 2563

6 จางพนสีกันซึมบอคอนกรีต 180,000.00 179,974.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เคบิซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 179,974.00 บริษัท เคบิซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 179,974.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 130/2563 17 มิถุนายน 2563

7 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ จํานวน 3 เครื่อง 225,000.00 198,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 198,900.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 198,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 135/2563 26 มิถุนายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมิถุนายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ .30...... เดือน ..มิถุนายน.. พ.ศ. ..2563..............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



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

บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 2,118,600.00

บริษัท ไวสไลฟ จํากัด 2,562,222.00

2 จางทําระบบผลิตไอน้ํา จํานวน 1 ระบบ 3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โปรเฟสชันแนล บอยเลอร จํากัด 2,990,000.00 บริษัท โปรเฟสชันแนล บอยเลอร จํากัด 2,990,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 376/2563 16 มิถุนายน 2563

บริษํท เอ็นเนอรจี พารทเนอร จํากัด

บริษัท เค.พ.ีที.กลอรี่ จํากัด 2,490,000.00

บริษัท อิมเมจ เฟอรนิเทค จํากัด 3,059,840.00

บริษัท ไฟลอัพ (ไทยแลนด) จํากัด 3,288,520.00

บริษัท วีลภัส กาวหนาวัสดุ จํากัด

บริษัท อินเตอร เฟอรนิเจอร เอเชีย จํากัด

หางหุนสวนจํากัด สินทองแสงไทย

4 เครื่องตรวจวัดปริมาณสารอินทรียทั้งหมดที่อยูในน้ํา (TOC Online) จํานวน 1 เครื่อง 600,000.00 595,498.87 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 595,498.87 บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 590,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 384/2563 22 มิถุนายน 2563

5

จางเหมาปรับปรุงพื้นที่จอดรถเปนโรงประลองทางวิศวกรรม (Fabrication Laboratory : Fab

 Lab) บริเวณชั้น G อาคารหอพักหองเรียนวิศว-วิทย 2,800,000.00 2,470,597.00 e-bidding บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 1,845,064.71 บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 1,845,064.71 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT392/2563 22 มิถุนายน 2563

6 ชุดคอลัมนบรรจุตัวกลางเพื่อแยกสารชีวโมเลกุล จํานวน 2 ชุด 1,251,400.00 1,251,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 1,251,400.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 1,251,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 382/2563 23 มิถุนายน 2563

7

เครื่องวิเคราะหอัตราการซึมผานของกาซออกซิเจนของแผนฟลม แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,950,600.00 1,950,600.00 e-bidding บริษัท โบว คอมเมอรเชียล จํากัด 1,629,610.00 บริษัท โบว คอมเมอรเชียล จํากัด 1,629,610.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 394/2563 29 มิถุนายน 2563

8 เครื่องผลิตน้ําสําหรับหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ จํานวน 1 เครื่อง 2,500,000.00 2,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 2,500,000.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 2,500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT396/2563 30 มิถุนายน 2563

9 ตูควบคุมอุณหภูมิสําหรับใชในการศึกษาการคงสภาพของตัวอยาง จํานวน 2 รายการ 1,370,000.00 1,358,900.00 e-bidding บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 1,014,360.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 1,014,360.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT397/2563 30 มิถุนายน 2563

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT389/2563 19 มิถุนายน 25633 ครุภัณฑเฟอรนิเจอร  จํานวน 5 รายการ 3,500,000.00 3,446,671.05 e-bidding บริษัท เค.พ.ีที.กลอรี่ จํากัด 2,465,000.00

1 ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณพรอมติดตั้งประจําอาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ จํานวน 13 รายการ  4,280,000.00 4,408,266.25 e-bidding ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 369/2563 1 มิถุนายน 2563บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 2,117,530.00

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมิถุนายน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..30...... เดือน ...มิถุนายน........... พ.ศ. ....2563............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที วันที
1 ซื้อหุนยนตนําทางแบบเคลื่อนที่ไดระบบอัตโนมัติ จํานวน 12 ตัว 792,000.00 770,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 770,400.00 770,400.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 126/2563 8 มิถุนายน 2563

2
ซื้อระบบคัดกรองคนไขแบบกลองตรวจจับอุณหภูมิดวยปญญาประดิษฐ (Thermal 

Camera) จํานวน 6 ชุด 996,000.00 994,034.28 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวีเค เอไอ จํากัด 994,034.28 994,034.28 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 128/2563 12 มิถุนายน 2563

3 ซื้อชุดขับเคลื่อนหุนยนต จํานวน 6 ชุด 645,000.00 622,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทริปเปล เอ เอ็นจิเนียริง แอนด ซัพ 622,740.00 622,740.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 131/2563 18 มิถุนายน 2563

4 ซื้อเซนเซอรไลดาแบบ 2 มิติ จํานวน 30 ตัว 1,950,000.00 1,926,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน ฟอรเวิรด จํากัด 1,926,000.00 1,926,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 134/2563 22 มิถุนายน 2563

5
ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลออนไลน scopus ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่

 1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 1,274,000.00 1,272,161.41 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท elsevier B.V. 1,236,472.26 1,236,472.26 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 012/2563 30 มิถุนายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมิถุนายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..30...... เดือน ...มิถุนายน........... พ.ศ. ...2563.............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสัง ในการซือหรือจาง
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1 อุปกรณปองกันอีเมลเกตเวย จํานวน 1 ระบบ 2,500,000.00 2,461,000.00    วิธีคัดเลือก บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด 1,551,500.00             บริษัทดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด 1,551,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 399/2563 03 กรกฎาคม 2563

13,407,300.00 13,406,242.03   e-bidding 1.บริษัท กาวเอ็นเตอรไพรส 
จํากัด 5,860,176.07             บริษัท กาวเอ็นเตอรไพรส 
จํากัด 5,860,176.07 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 405/2563 09 กรกฎาคม 2563
2.บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส(ไทย) จํากัด 8,241,574.12             
3.บริษัท ซีวิล มาสเตอร คอนสตรัคชัน จํากัด 8,446,333.38             
4.บริษัท แมทเท็น จํากัด 6,521,838.34             
5.บริษัท เฟรสคอน คอนสตรัคชัน จํากัด 6,577,089.29             
6.บริษัท ซินเนอรยี พลัส โซลูชัน จํากัด        9,967,160.00             
6.บริษัท โปร-แอ็ค มารเก็ตติง กรุปส จํากัด 7,848,389.00             
7.บริษัท เลิฟ อินโนเวชัน คอนกรีต จํากัด        6,420,000.23             
8.กิจการรวมคา ภัศวาลย และ แพลน บี มัลติเทค 11,394,665.00           

3

จางเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟา จํานวน 4 อาคาร แขวงบาง

มด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 22,145,000.00 22,143,267.28   e-bidding 1.บริษัท กาวเอ็นเตอรไพรส จํากัด 9,757,012.22             บริษัท กาวเอ็นเตอรไพรส 
จํากัด 9,757,012.22 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 406/2563 09 กรกฎาคม 2563
2.บริษัท ซีวิล มาสเตอร คอนสตรัคชัน จํากัด 14,659,838.00           
3.บริษัท แมทเท็น จํากัด 10,744,951.89           
4.บริษัท เฟรสคอน คอนสตรัคชัน จํากัด 10,913,185.69           
5.บริษัท โปร-แอ็ค มารเก็ตติง กรุปส จํากัด 13,354,404.44           
6.บริษัท เลิฟ อินโนเวชัน คอนกรีต จํากัด        11,999,999.23           
7.บริษัท คูณพันพิม จํากัด        19,930,000.00           
8.กิจการรวมคา ภัศวาลย และ แพลน บี มัลติเทค 19,138,877.00           

4 เครืองคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 21 เครือง 630,000.00 603,319.50       e-bidding บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 518,719.95               บริษัท สหธุรกิจ จํากัด 518,719.95 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 407/2563 10 กรกฎาคม 2563
5 จางเหมาปรับปรุงหอง MP-1034 อาคารพระจอมเกลาราชานุสรณ  702,000.00 701,670.67       e-bidding 1.บริษัท ระพี โซลูชันจํากัด 640,000.00               บริษัท ระพี โซลูชัน
จํากัด 640,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 416/2563 14 กรกฎาคม 2563

2.บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 642,971.09               
3.หางหุนสวนจํากัด พลเฟอรนิเจอร 661,307.58               
4.บริษัท เอส เอ็น วี อีเลคทริค จํากัด 741,882.36               

6 เครืองทดสอบวัสดุอเนกประสงคแบบทดสอบในสภาวะอุณหภูมิสูง   673,000.00 665,291.00       คัดเลือก บริษัท พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด เซอรวิส จํากัด 670,000.00               บริษัท พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด เซอรวิส จํากัด 670,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 418/2563 16 กรกฎาคม 2563

7

เครื่องทดสอบความสมบูรณของชุดกรองสําหรับกระบวนการ

ผลิตยาชีววัตถุ จํานวน 1 ชุด 2,500,000.00 2,300,000.00    วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 2,290,000.00             บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 2,290,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 410/2563 17 กรกฎาคม 2563
8 จางเหมาปรับปรุงหองปฏิบัติการMI-601 อาคารจุลชีววิทยา 2,000,000.00 1,872,768.73    e-bidding 1.บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 1,853,618.87             บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 1,853,618.87 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 424/2563 17 กรกฏาคม 2563

2.บริษัท เอส.เค.เพาเวอรเอเบิล จํากัด 1,615,390.00             
3.บริษัท โอเบ เอ็นจิเนียริง จํากัด 1,620,000.00             
4.บริษัท หนึงสองสามสี เน็กซ จํากัด 1,498,000.00             

9 รถเข็นอเนกประสงคสําหรับรองรับถุงเก็บสารละลาย จํานวน 2 900,000.00 885,960.00       วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พอล คอรปอเรชัน ฟลเทรชัน แอนด เซพ                885,960.00 บริษัท พอล คอรปอเรชัน ฟลเทรชัน แอนด เซพ 885,960.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT 421/2563 20 กรกฎาคม 2563
10 จางเหมาปรับปรุงพืนทีชัน 9 และตอเติมพืนทีชัน 10 อาคารเรียนร  57,000,000.00 53,393,725.97   วิธีคัดเลือก 1.บริษัท เลโก คอนสตรัคชัน จํากัด
 50,657,591.57           บริษัท เลโก คอนสตรัคชัน จํากัด
 50,657,591.57 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT428/2563 23 กรกฎาคม 2563

2.บริษัท จ-ีเซเวน คอรปอเรชัน จํากัด 54,100,000.00           

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที ..31..... เดือน ...กรกฎาคม........... พ.ศ. ....2563............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง

จางเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟา อาคารปฏิบัติการพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร แขวงบางมดเขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 รายการ2

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที วันที
1 ซือวัสดุเพือติดตังเครืองวิเคาะหองคประกอบทางเคมี EPMA จํานวน 13 รายการ 950,000.00 950,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวชัน จํากัด 950,000.00 950,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 132/2563 3 กรกฎาคม 2563
2 วัสดุลวด NT-N Wire ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.100 +/- 0.008 มม. จํานวน 1 เสน 153,386.64 153,386.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูรูกาวา ซังเกียว ไคชา (ประเทศไทย) จํากัด 153,386.64 153,386.64 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 136/2563 3 กรกฎาคม 2563
3 เครืองสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครือง 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวชัน จํากัด 250,000.00 950,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 137/2563 3 กรกฎาคม 2563
4 จางซอมลิฟต SIGMA อาคารวิศววัฒนะ 11 ชัน 907,000.00 906,452.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 906,452.64 906,452.64 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 140/2563 9 กรกฎาคม 2563
5 ซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งเครื่องวิเคราะหองคประกอบทางเคมี EPMA จํานวน 13 รายการ 950,000.00 950,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวชัน จํากัด 950,000.00 950,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 132/2563 16 กรกฎาคม 2563
6 จางซอมลิฟต Otis อาคารจอดรถ 910,998.00 910,998.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) จํากัด 910,998.00 910,998.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 143/2563 15 กรกฎาคม 2563

7

เครื่องพนอบฆาเชื้อดวยไอไฮโดรเจนเปอรออกไซด (Hydrogen Peroxide Vapour Decontamination unit) 

จํานวน 1 ชุด 3,500,000.00 3,500,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมม จํากัด 3,500,000.00 3,500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 150/2563 22 กรกฎาคม 2563 

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที ....31...... เดือน ...กรกฎาคม.... พ.ศ. ...2563.............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสัง ในการซือหรือจาง



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

1 จางเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือขาย อาคารเรียนรวม 2 (CB2) จํานวน 1 งาน 120,000.00 114,543.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 114,500.00 บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 114,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 401/2563 3 กรกฎาคม 2563

2 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 3 เครื่อง 210,000.00
210,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง 210,000.00 หางหุนสวนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง 210,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 400/2563 3 กรกฎาคม 2563

3 ซื้อเครื่องมือตรวจวัดสเปคตรัมสัญญาณไฟฟาแบบพกพา จํานวน 1 เครื่อง 330,000.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 299,600.00 บริษัท ไออารซี เทคโนโลยีส จํากัด 299,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 404/2563 9 กรกฎาคม 2563

4 จางทําเข็มวิทยฐานะ ปการศึกษา 2562 จํานวน 3,500 เข็ม 364,000.00 364,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยเฟรม แอนด แอคเซ็สโซรี จํากัด 353,500.00 บริษัท ไทยเฟรม แอนด แอคเซ็สโซรี จํากัด 353,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 402/2563 14 กรกฎาคม 2563

5 งานจางเหมาปรับปรุงฝารางระบายน้ําทางลงอาคาร BRI 380,000.00 376,889.56 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเซอรวิส จํากัด 355,969.09 บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเซอรวิส จํากัด 355,969.09 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 411/2563 15 กรกฎาคม 2563

6 งานจางเหมาปรับปรุงรอยราวผนังภายนอกหนาอาคาร EXC 500,000.00 496,929.67 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ทูทูเท็น 485,297.10 หางหุนสวนจํากัด  ทูทูเท็น 485,297.10 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 412/2563 
15 กรกฎาคม 2563


7 งานจางเหมาปรับปรุงเสาและตาขายกันบอล มจธ.บางขุนเทียน 430,000.00 427,444.98 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คิว.เอส.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 426,791.09 บริษัท คิว.เอส.ไอ. เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 426,791.09 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 413/2563 15 กรกฎาคม 2563

8 ซื้อระบบกลองวงจรปด จํานวน 1 ชุด 122,060.25 122,058.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยไพรด เทเลคอม จํากัด 122,058.11 บริษัท ไทยไพรด เทเลคอม จํากัด 122,058.11 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 414/2563 15 กรกฎาคม 2563

9 ซื้อเกาอี้ประชุม จํานวน 110 ตัว 495,000.00 493,716.67 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 489,501.35 บริษัท สยามสตีลอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 489,501.35 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 415/2563 15 กรกฎาคม 2563

10 ซื้อหุนยนต จํานวน 5 ตัว 110,000.00 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด 107,000.00 บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต จํากัด 107,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 417/2563 15 กรกฎาคม 2563

11
จางจัดทําโครงการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยตามระบบอัตลักษณองคกร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 งาน
500,000.00

499,690.00
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 499,690.00 บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 499,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 403/2563 15 กรกฎาคม 2563

12 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 230,000.00 229,408.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 229,408.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 229,408.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 419/2563 17 กรกฎาคม 2563

13 อุปกรณปรับลดความดันของไอน้ําสะอาด (Sanitary Steam Regulator) 500,000.00 358,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอนเควส อิควิปเมนท จํากัด 358,450.00 บริษัท คอนเคลส อิควิปเมนท จํากัด 358,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 409/2563 20 กรกฎาคม 2563

14 จางทําแอปพลิเคชัน LEB 2 สําหรับการรับสงขอความบนมือถือ จํานวน 1 ระบบ 300,000.00 265,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาสตเวิรค เทคโนโลยีส จํากัด 265,000.00 บริษัท ฟาสตเวิรค เทคโนโลยีส จํากัด 265,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 422/2563 16 กรกฎาคม 2563

15 ครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 280,000.00 277,986.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 259,475.00 บริษัท บริสโตล เฟอรนิเจอร (ประเทศไทย) จํากัด 259,475.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 408/2563 21 กรกฎาคม 2563

16 จางออกแบบปรับปรุงพื้นที่ ชั้น 5 ของภาควิชาวิวกรรมไฟฟา จํานวน 1 งาน 172,000.00 178,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายพรเจริญ โอฬารรัตนมณี 98,000.00 นายพรเจริญ โอฬารรัตนมณี 98,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 423/2563 21 กรกฎาคม 2563

17
จางซอมกลองจุลทรรศนอิเล็คตรอนชนิดสองกราดแบบฟวอิมิสชั่น พรอมอุปกรณครบชุด 

จํานวน 1 ชุด
379,432.70

379,432.70
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 379,432.70 บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 379,432.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 427/2563 23 กรกฎาคม 2563

18 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณลานอเนกประสงค ภายในมจธ.บางขุนเทียน 460,000.00 457,149.66 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 450,045.66 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 450,045.66 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT431/2563 30 กรกฎาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..31...... เดือน ...กรกฎาคม............ พ.ศ. .....2563...........

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



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

1

จางซอมลิฟต HITACHI อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม 130,965.00 130,960.78 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 130,960.78 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 130,960.78 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 133/2563 2 กรกฎาคม 2563

2

จัดซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือน 

กรกฎาคม จํานวน 1 รายการ 400,000.00 386,503.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Amazon web services,Inc 386,503.43 บริษัท Amazon web services,Inc 386,503.43 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT-IPO 014/2563 2 กรกฎาคม 2563

3

วัสดุลวด NT-N Wire ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.100 +/- 

0.008 มม. จํานวน 1 เสน 153,386.64 153,386.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟูรูกาวา ซังเกียว ไคชา (ประเทศไทย) จํากัด 153,386.64 บริษัท ฟูรูกาวา ซังเกียว ไคชา (ประเทศไทย) จํากัด 153,386.64 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 136/2563 3 กรกฎาคม 2563

4 เครื่องสํารองไฟฟา จํานวน 1 เครื่อง 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 250,000.00 บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 950,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 137/2563 3 กรกฎาคม 2563

5

ซื้อระบบคัดกรองคนไขแบบกลองตรวจจับอุณหภูมิดวย

ปญญาประดิษฐ (Thermal Camera) จํานวน 1 ชุด 165,000.00 164,780.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นวีเค เอไอ จํากัด 164,780.00 บริษัท เอ็นวีเค เอไอ จํากัด 164,780.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT-PO 138/2563 9 กรกฎาคม 2563

6 จางซอมลิฟต HITACHI อาคารเรียนรวม 3 124,000.00 123,360.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 123,360.30 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 123,360.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 139/2563 9 กรกฎาคม 2563

7

จางพิมพหนังสือหลักสูตรการฝกยกระดับฝมือตาม

ความสามารถ 500,000.00 478,290.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซาเร็นการพิมพ จํากัด 478,290.00 บริษัท ซิาเร็นการพิมพ จํากัด 478,290.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 141/2563 9 กรกฎาคม 2563

8

เครื่องคอมพิวเตอรพกพาสําหรับงานประมวลผล จํานวน 6 

เครื่อง 330,000.00 294,036.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 283,764.00 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 283,764.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 142/2563 9 กรกฎาคม 2563

9 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรขนาดเล็ก (MINI PC) จํานวน 10 เครื่อง 300,000.00 278,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินดัสเตรียล ออโตเมชั่น แอนด อินโนเวชั่น จํากัด 278,200.00 บริษัท ไวส ซิสเท็ม จํากัด 278,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 144/2563 15 กรกฎาคม 2563

10

จางเหมาปรับปรุงหอง A08-804 เปนหองเพื่อทดสอบระบบ

ปรับอากาศรถยนต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จํานวน 1 งาน 500,000.00 498,192.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเจ อินโนเวชั่น จํากัด 498,085.80 บริษัท เอเจ อินโนเวชั่น จํากัด 498,085.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 146/2563 17 กรกฎาคม 2563

11 ซื้อกลอง 3 มิติ จํานวน 24 ตัว 240,000.00 218,280.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวส ซิสเท็ม จํากัด 218,280.00 บริษัท ไวส ซิสเท็ม จํากัด 218,280.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 147/2563 17 กรกฎาคม 2563

12 จางทําชิ้นงานสวนโครงสรางฐานหุนยนต จํานวน 18 รายการ 200,000.00 199,983.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รุงสยามเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส 2019 จํากัด 199,983.00 บริษัท รุงสยามเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส 2019 จํากัด 199,983.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 149/2563 20 กรกฎาคม 2563

13

จัดซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือน

สิงหาคม 2563 จํานวน 1 รายการ 400,000.00 380,987.64 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Amazon web services,Inc 394,106.85 บริษัท Amazon web services,Inc 394,106.85 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT-IPO 015/2563 21 กรกฎาคม 2563

14 ชุดเซอรโวมอเตอร จํานวน 4 ชุด 400,000.00 284,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยซัพพอรทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 284,620.00 บริษัท ไทยซัพพอรทเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 284,620.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT - PO 148/2563 23 กรกฎาคม 2563

15

จางเดินสายสัญญาณระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 2 

รายการ 250,000.00 246,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 246,100.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 246,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 145/2563 24 กรกฎาคม 2563

16

จางจัดทําและติดตั้งบูธแสดงผลงานวิจัยในงานมหกรรม

งานวิจัยแหงชาติ ๒๕๖๓ 350,000.00 354,919.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอทโมสเฟยร ครีเอทีฟ แอนด ออรแกไนเซอร จํากัด 350,000.00

บริษัท แอทโมสเฟยร ครีเอทีฟ แอนด ออรแกไนเซอร 

จํากัด 350,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT - PO 151/2563 24 กรกฎาคม 2563

17

จางอัพเกรดซอฟทแวร COMSOL Multiphysics Software 

จํานวน 2 โมดูล 250,000.00 202,711.42 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท i-Math Pte Ltd 202,711.42 บริษัท i-Math Pte Ltd 202,711.42 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 017/2563 24 กรกฎาคม 2563

18 จางซอมลิฟต HITACHI อาคารเรียนรวม 2 167,000.00 166,502.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 166,502.70 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 166,502.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 152/2563 31 กรกฎาคม 2563

19 จางซอมลิฟต HITACHI อาคารเรียนรวม 5 157,000.00 156,728.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 156,728.25 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 156,728.25 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 153/2563 31 กรกฎาคม 2563

20 ซื้อชุดกระบอกไฟฟา จํานวน 5 ชุด 400,000.00 383,862.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ท็อปเทค โซลูชั่น จํากัด 383,862.50 บริษัท ท็อปเทค โซลูชั่น จํากัด 383,862.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 154/2563 31 กรกฎาคม 2563

21 ซื้อเครื่องทีวีโปรเจคเตอร จํานวน 6 เครื่อง 498,000.00 497,871.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 494,340.00 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 494,340.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 155/2563 31 กรกฎาคม 2563

22 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง 450,000.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 449,400.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 449,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 156/2563 31 กรกฎาคม 2563

23 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 2 รายการ 400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร จํากัด 400,000.00 บริษัท แสงชัยมิเตอร จํากัด 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 157/2563 31 กรกฎาคม 2563

24 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 5 เครื่อง 180,000.00 179,225.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 179,225.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 179,225.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 158/2563 31 กรกฎาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกรกฎาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..31...... เดือน ..กรกฎาคม.. พ.ศ. ..2563..............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน สิงหาคม 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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

1 เครื่องวัดความเขมของสารดวยเทคนิคสเปคโตรโฟโตมิเตอรชนิดลําแสงเรโช (Spectrophotometer) จํานวน 3 เครื่อง 5,550,005.00 545,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 545,700.00 บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 545,700.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 435/2563 4 สิงหาคม 2563

2 เครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 30 เครื่อง 960,000.00 960,000.00 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 765,906.00 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 765,906.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 439/2563 6 สิงหาคม 2563

1. หางหุนสวนจํากัด  ซีเอช แอนด โฟร 1,149,000.00

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 1,222,666.78

3. บริษัท ทรัพยสุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด 1,266,672.80

4. หางหุนสวนจํากัด พรรัศมีมาตราอีควิปเมนท 1,340,625.00

5. บริษัท แอดวานซ เทค รูฟ จํากัด 1,360,000.00

ครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 3,650,000.00 3,637,172.67 1. บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จํากัด 3,480,000.00 บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่ จํากัด 3,460,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 445/2563 14 สิงหาคม 2563

2. บริษัท ไอเดีย ซีเอ็นซี จํากัด 3,634,790.00

5 จางเหมาปรับปรุงโครงการ KX SMART PLAY 1,800,000.00                          1,724,755.32

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไวท ไลน แอสโซซิเอทีฟ จํากัด 1,700,000.00

บริษัท ไวท ไลน แอสโซซิเอทีฟ จํากัด

1,700,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 450/2563 14 สิงหาคม 2563

บริษัท เจเอ็นพี อินเตอรเทรด จํากัด 1,955,048.00

บริษัท เจเอ็นพี อินเตอรเทรด จํากัด

1,955,048.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT440/2563 18 สิงหาคม 2563

บริษัท เอเชีย โซลูชั่น เทรดดิ้ง จํากัด 2,471,950.00

บริษัท โกลบอล อินโนเวทีฟ โปรดักส จํากัด 2,500,000.00

บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 2,449,979.00 บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 2,449,979.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT444/2563 18 สิงหาคม 2563

บริษัท มัลติมีเดีย เทคโนโลยี จํากัด 2,488,968.00

8 เชาใชเครื่องคอมพิวเตอรพกพา (Notebook) จํานวน 40 เครื่อง 1,602,432.00 1,626,400.00 วิธีคัดเลือก บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 1,602,432.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 1,602,432.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 452/2563 18 สิงหาคม 2563

9

เครื่องแลกเปลี่ยนความรอนสําหรับเตรียมยาฉีด จํานวน 1 ชุด 800,000.00 799,996.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธัญนนท เทรดดิ้ง จํากัด 799,996.20 บริษัท ธัญนนท เทรดดิ้ง จํากัด 799,996.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT446-2563 19 สิงหาคม 2563

10 จางเหมาเดินสายสัญญาณ Fiber Optic ระยะที่ 2 1,700,000.00 1,606,838.57

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เน็ตมารค (ประเทศไทย) จํากัด 1,573,435.00

บริษัท เน็ตมารค (ประเทศไทย) จํากัด

1,573,435.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 460/2563 21 สิงหาคม 2563

11 จางทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ สําหรับโครงการ AI for ALL จํานวน 1 งาน 14,000,000.00 13,543,570.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วินเทอรอีเจนซี่ จํากัด 13,543,570.00 บริษัท วินเทอรอีเจนซี่ จํากัด 13,543,570.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT462-2563 21 สิงหาคม 2563

12 ซื้อพรอมติดตั้งระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส (Email) จํานวน 1 ระบบ 930,000.00 650,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ลานนาคอม จํากัด 650,000.00 บริษัท ลานนาคอม จํากัด 640,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 456/2563 24 สิงหาคม 2563

13 จางทําตูสงผานอุปกรณ (Passbox) จํานวน 3 รายการ 530,000.00 529,650.00

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท อีสสโกไทย เทคโนโลยี จํากัด 429,070.00

บริษัท อีสสโกไทย เทคโนโลยี จํากัด

429,070.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 454/2563 26 สิงหาคม 2563

1.บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพ จํากัด 356,000.00

2.บริษัท ทัช พร็อพเพอรตี้ จํากัด 475,000.00

3.บริษัท เอ็น.เอส. พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 450,000.00

4.บริษัท เซฟคอน อินสเปคชั่น จํากัด 470,415.23

5.บริษัท ไอเอฟเอสอี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 529,650.00

6.บริษัท คอนสตรัคชั่น เซอรวิส พลัส จํากัด 455,278.58

จางเหมาปรับปรุงโรงปฏิบัติงานชั้น 2 ศูนยบริการทางการศึกษาราชบุรี 966,000.00 963,248.09 1. หางหุนสวนจํากัด ซี เอช แอนด โฟร 798,000.00 หางหุนสวนจํากัด ซี เอช แอนด โฟร 798,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT466/2563 26 สิงหาคม 2563

2. บริษัท ซิมม 072 จํากัด 949,062.42

3. บริษัท ฮอริซัน-ริม จํากัด 961,668.16

16

จางควบคุมงานกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แขวงทาขาม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 แหง 8,890,000.00 8,883,000.00 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.บริษัท จีโอ เมเนจเมนท จํากัด

2.บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จํากัด

3.บริษัท เอส ที เอส เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

8,013,9008,883,000-

1.บริษัท จีโอ เมเนจเมนท จํากัด 8,013,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 377/2563 27 สิงหาคม 2563

17 จางควบคุมงานกอสรางหอพักนักศึกษาและครู สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 แหง 8,523,000.00 8,523,000.00 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1.บริษัท เอส แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด

2.บริษัท อินเตอรเนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น จํากัด 7,898,4008,523,000 1.บริษัท เอส แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด 7,898,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 377/2563 27 สิงหาคม 2563

1.บ.ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 4,945,000.00

2.บ.ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 4,978,500.00

1. บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด  160,800,000.00 บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 160,800,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT468/2563 27 สิงหาคม 2563

2. บริษัท กิจการรวมคางามวงศวาน จํากัด 161,500,000.00

3 .บริษัท อาคาร 33 จํากัด 162,326,844.36

1. บริษัท กิจการรวมคางามวงศวาน จํากัด 167,300,000.00

2. บริษัท ไอเอสโอ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 168,300,000.00

3. บริษัท อาคาร 33 จํากัด 169,105,610.09

1. บริษัท ดิจิตอลเฟรส แอนด เน็ทเวิรค จํากัด 1,177,555.00

2. บริษัท อีลี เชค (ประเทศไทย) จํากัด 1,485,160.00

3. บริษัท ใยตา วิศวกรรม แอนด เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด 1,290,000.00

4. บริษัท พี.8 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 1,398,000.03

5. บริษัท พี.เค.ไฟนเท็ค จํากัด 1,710,395.00

6. บริษัท อี.ท.ูพี.พี จํากัด 1,863,407.14

1.บ.ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด

4,936,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 453/2563 27 สิงหาคม 2563

จางเหมากอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร  สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 แหง 169,164,000.00

5,250,000.00 4,986,000.00

วิธีคัดเลือก

168,288,342.73

วิธีคัดเลือก

จางเหมากอสรางหอพักนักศึกษาและครู สถาบันโคเซ็นแหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 แหง 162,400,000.00 162,340,732.86 วิธีคัดเลือก

จางทําเฟอรนิเจอรสําหรับหองปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ จํานวน 1 ชุด

4

15

18

19

20

7

ขออนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร

Microsoft ระยะเวลา 1 ป  จํานวน 1 ชุด 2,500,000.00 2,487,322.00 วิธีคัดเลือก

6 ซื้ออุปกรณเปดปดอัตโนมัติภายในหองน้ําพรอมติดตั้ง ระยะที่ 2 จํานวน 4 รายการ 2,500,000.00 2,499,922.23

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

3 งานจางเหมาปรับปรุงหลังคาโถงกลางอาคาร EXC 1,222,666.78 1,396,092.50 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท กิจการรวมคางามวงศวาน จํากัด

167,000,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT469/2563 27 สิงหาคม 2563

1,177,555.00

บริษัท ดิจิตอลเฟรส แอนด เน็ทเวิรค จํากัด 

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT463/2563 28 สิงหาคม 2563

21 ซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง จํานวน 2 รายการ 1,900,000.00 1,900,000.00

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

14 จางตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร 3 พื้นที่การศึกษา มจธ. 526,000.00 523,309.89

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนสิงหาคม

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ .31..... เดือน ...สิงหาคม........... พ.ศ. ....2563............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

บริษัท ตรวจสอบอาคารกรุงเทพจํากัด

356,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 461/2563 26 สิงหาคม 2563

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด ถู กตองตามเงื่อนไขทุกประการ1,222,666.78 KMUTT447/2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

11 สิงหาคม 2563



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

บริษัท เอว-ีซายนเทค จํากัด 1,572,900.00

บริษัท จีเนทีฟ จํากัด 1,616,342.00

3

จางเหมาปรับปรุงหองฆาเชื้ออุปกรณทางการแพทยและอุปกรณปองกันสวนบุคคล (PPE) ดวยไอ

ไฮโดรเจนเปอรออกไซด เพื่อนํากลับมาใชซ้ํา 1,265,000.00 1,262,394.68 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด 1,141,433.20 บริษัท เฌอริว เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จํากัด 1,141,433.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO175/2563 25 สิงหาคม 2563

2 ระบบประชุมทางไกลผานจอภาพพรอมอุปกรณเครือขาย จํานวน 5 ชุด 2,235,000.00 2,234,063.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 2,234,063.70 บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 2,234,063.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 176/2563 25 สิงหาคม 2563

4

 ชุดเครื่องกรองแบบไหลตามขวาง (Tangential Flow         

Filtration TFF) จํานวน 1 ชุด 800,000.00 800,000.00 วิธีคัดเลือก

1.บริษัท พี. อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด

2.บจ บางกอก ซายนเซ็นเตอร 800,000.00 บริษัท พี. อินเตอรเทรด อิควิปเมนท จํากัด 800,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 178/2563 25 สิงหาคม 2563

5 ซื้อวัสดุและครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 1,824,000.00 1,794,925.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เลิศวิลัยแอนดซันส จํากัด 1,794,925.00 บริษัท เลิศวิลัยแอนดซันส จํากัด 1,794,925.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 190/2563 31 สิงหาคม 2563

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT PO 167/2563 20 สิงหาคม 2563บริษัท เอว-ีซายนเทค จํากัด 1,572,900.001 เครื่องถายทอดสัญญาณภาพ 14 เครื่อง 1,680,000.00 1,770,136.67
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding)

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนสิงหาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..31...... เดือน ...สิงหาคม.... พ.ศ. ...2563.............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



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

1
จางวิเคราะหการจัดการน้ํากับพื้นที่ปลูกขาวในสภาพปจจุบัน จํานวน 1 งาน 500000 216000 วิธีเฉพาะเจาะจง สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 216000 สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 216,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 420/2563 3 สิงหาคม 2563

2 จางเหมาทํากิจกรรมของโครงการศึกษาและจัดทํากรอบแนวทางการรับรองมาตรฐานของ              240,750.00 240,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด 240,750.00 บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จํากัด 240,750.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUT438/2563 3 สิงหาคม 2563

3 จางทําครุภัณฑสําหรับหองปฎิบัติการ จํานวน 2 รายการ 404,995.00 404,995.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แลบเบย จํากัด 404,995.00 บริษัท แลบเบย จํากัด 404,995.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUT425/2564 4 สิงหาคม 2563

4 จางทําแอพพลิเคชั่นคํานวณการปลอยกาซเรือนกระจกและคารบอนฟุตพริ้นทของการปลู     200,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัตถจริยา จํากัด 200,000.00 บริษัท อัตถจริยา จํากัด 200,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 359/2563 6 สิงหาคม 2563

5
จางสอนภาษาอังกฤษ รายวิชา LNG 211 และ รายวิชา LNG 321 ในภาคการศึกษาที่
 1 ประจําปการศึกษา 2563 จํานวน 1 งาน 500,000.00 499,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง โรงเรียนภาษาอังกฤษอามิตร 499,800.00 โรงเรียนภาษาอังกฤษอามิตร 499,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 441/2563 10 สิงหาคม 2563

6
จางทําถังเก็บน้ําพรอมอุปกรณทําความรอน  จํานวน 1 ถัง 349,890.00 349,890.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด พาสเจอร 349,890.00 หางหุนสวนจํากัด พาสเจอร 349,890.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 432/2563 14 สิงหาคม 2563

7
ซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ 288,000.00 279,999.74

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 279,900.00 บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 279,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 437/2563 14 สิงหาคม 2563

8 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 8 รายการ 358,360.00 358,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 358,360.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 358,360.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 448/2563 17 สิงหาคม 2563

9 ซื้ออุปกรณการทดสอบสัญญาณรบกวนสายตัวนํา จํานวน 1 ชุด 450,000.00 449,828.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 449,828.00 บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 449,828.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 449/2563 17 สิงหาคม 2563

10 จางพัฒนาระบบ Gateway เพื่อใชงาน Digital Signature จํานวน 1 ระบบ 130,000.00 128,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 128,400.00 บริษัท อินเทอรเน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน) 128,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 451/2563 18 สิงหาคม 2563

11
เครื่องผสมสารละลายดวยระบบแมเหล็กไฟฟา จํานวน 1 ชุด 350,000.00 338,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส จํากัด 338,120.00 บริษัท จรัญเอสโซซิเอทส จํากัด 338,120.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT 443/2563 19 สิงหาคม 2563

12 ซื้อเครื่องพิมพ 3 มิติ สําหรับอาหาร 219,350.00 220,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 219,350.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 219,350.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 455/2563 20 สิงหาคม 2563

13 ซื้อเครื่องปนเหวี่ยงสารละลาย จํานวน 1 เครื่อง 179,000.00 178,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดี ไซเอนซ แอนด เคมีคอล จํากัด 178,690.00 บริษัท ไอดี ไซเอนซ แอนด เคมีคอล จํากัด 178,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 457/2563 21 สิงหาคม 2563

14 ซื้อแผงโซลาเซลลผลิตไฟฟาขนาด 400 วัตต พรอมติดตั้ง จํานวน 14 ชุด 300,000.00 291,040.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อัคอน พลัส จํากัด 290,920.00 บริษัท อีคอน พลัส จํากัด 290,920.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 458/2563 21 สิงหาคม 2563

15 ซื้อตูล็อคเกอร 3 ชอง พรอมอุปกรณล็อคระบบกดรหัส จํานวน 7 ตู 140,000.00 133,322.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 133,322.00 บริษัท โมเดอรนฟอรมกรุป จํากัด (มหาชน) 133,322.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 459/2563 24 สิงหาคม 2563

16 อุปกรณจัดเก็บสายสงถายสารชีววัตถุ จํานวน 3 รายการ 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แนส พารทแพค จํากัด 291,040.00 บริษัท แนส พารทแพค จํากัด 284,040.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 442/2563 31 สิงหาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนสิงหาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..31...... เดือน ...สิงหาคม............ พ.ศ. .....2563...........

ลําดับที่
งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที
1 ซื้อเครื่องโทรทัศน(Smart TV) ขนาดไมนอยกวา 64นิ้ว จํานวน 10 เครื่อง 200,000.00 189,390.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทออมนิซิสเตมสจํากัด 189,390.00 บริษัทออมนิซิสเตมสจํากัด 189,390.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 160-2563 4 สิงหาคม 2563
2 ซื้อเครื่องสํารองไฟฟา 200,000.00 178,761.33 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แค็พซล็อค จํากัด 174,838.00 บริษัท แค็พซล็อค จํากัด 174,838.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 161-2563 10 สิงหาคม 2563
3 จางเหมาซอมแซมประตูกระจกหองนอน อาคารหอพักหลังที่ 2 136,960.00 136,960.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มดงาน 2005 จํากัด 136,960.00 บริษัท มดงาน 2005 จํากัด 139,960.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 163/2563 10 สิงหาคม 2563
4 จางซอมลิฟต HITACHI อาคารคณะศิลปศาสตร 493,000.00 492,815.25 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 492,815.25 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 492,815.25 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 166-2563 13 สิงหาคม 2563
5 จางซอมเครื่องสูบน้ํา จํานวน 5 รายการ 380,000.00 379,614.60 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ธารทิพย เอนจิเนียริง จํากัด 379,422.00 บริษัท ธารทิพย เอนจิเนียริง จํากัด 379,422.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 165-2563 13 สิงหาคม 2563
6 จางทําบูธแสดงผลงานสําหรับงานนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู จํานวน 1 งาน 500,000.00 494,582.36 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูฮุย อินทีเรีย จํากัด 494,582.36 บริษัท ยูฮุย อินทีเรีย จํากัด 494,582.36 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 172 /2563 17 สิงหาคม 2563
7 จางซอมลิฟต HITACHI อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะพลังงานสิ่งแวดลอมและวัสดุ 190,000.00 189,614.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 189,614.70 บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 189,614.70 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 170-2563 19 สิงหาคม 2563
8 จางซอมลิฟต FUJI อาคารจุลชีววิทยา 167,000.00 166,385.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 166,385.00 บริษัท ลัคกี อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 166,385.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 171-2563 19 สิงหาคม 2563
9 จางทําเครื่องควบคุมคอมเพลสเซอร จํานวน 1 เครื่อง 250,000.00 250,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอ็ทเทนเมนท อินโนเวชัน จํากัด 250,000.00 บริษัท แอ็ทเทนเมนท อินโนเวชัน จํากัด 250,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 164/2563 20 สิงหาคม 2563
10 งานจางเหมาปรับปรงพื้นที่บริเวณอาคารธนาคารขยะ 300,000.00 299,715.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริง จํากัด 297,995.00 บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริง จํากัด 297,995.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 168/2563 20 สิงหาคม 2563
11 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกันยายน 2563 400,000.00 379,309.30 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon Web Services, Inc. 382,777.40 Amazon Web Services, Inc. 382,777.40 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-IPO 019/2563 25 สิงหาคม 2563
12 จางทําอุโมงคสําหรับจุดคัดกรองไวรัส COVID-19 จํานวน 2 ชุด 422,900.00 422,650.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อามาโนะ ไทย อินเตอร เนชันแนล จํากัด 422,650.00 บริษัท อามาโนะ ไทย อินเตอร เนชันแนล จํากัด 422,650.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 173 /2563 25 สิงหาคม 2563
13 จางเหมาเดินสายเมนไฟฟาสําหรับตูควบคุมเครื่องสูบน้ําระบายน้ํา 297,000.00 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยรุงโรจน เซอรวิส จํากัด 267,500.00 บริษัท ไทยรุงโรจน เซอรวิส จํากัด 267,500.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 174 /2563 25 สิงหาคม 2563
14 ซื้อครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 240,000.00 237,982.15 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทาเกะโยชิ จํากัด 237,982.15 บริษัท ทาเกะโยชิ จํากัด 237,982.15 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 177/2563 25 สิงหาคม 2563
15 จางทําฉากหลังชั่วคราวพรอมติดตั้ง 123,050.00 123,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จ-ีเซเวน คอรปอเรชัน จํากัด 123,050.00 บริษัท จ-ีเซเวน คอรปอเรชัน จํากัด 123,050.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 179 /2563 25 สิงหาคม 2563
16 จางเหมาติดตั้งระบบไฟฟาแสงสวางสําหรับบอรดนิทรรศการ 170,500.00 170,217.10 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริง จํากัด 170,217.10 บริษัท พาส 409 เอ็นจิเนียริง จํากัด 170,217.10 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 180 /2563 25 สิงหาคม 2563
17 จางเหมาประดับตกแตงดอกไมสดสําหรับพิธีเปดอาคารการเรียนรูพหุวิทยาการ (Learning 150,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นายชลัมพ  ประคองทรัพย 150,000.00 นายชลัมพ  ประคองทรัพย 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 181 /2563 25 สิงหาคม 2563
18 จางซอมเครื่อง Quadrupole Time-of-Flight (QTOF) 1งาน 310,400.00 310,353.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด 310,353.20 บริษัท เวิลดสยามกรุป จํากัด 310,353.20 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 182/2563 25 สิงหาคม 2563
19 จางทําหนากากผา จํานวน 2 รายการ 150,000.00 148,516.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ย.ูพี ซัพพลาย จํากัด 148,516.00 บริษัท ย.ูพี ซัพพลาย จํากัด 158,516.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 184/2563 26 สิงหาคม 2563

20
ซื้อสิทธิ์ในโปรแกรม CITI Program ระยะเวลา 1 ป จํานวน 1 ระบบ เริ่มตั้งแตวันที่ 1 

กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 176,000.00 172,055.40
วิธีเฉพาะเจาะจง

CITI Program, a division of BRANY 173,856.10 CITI Program, a division of BRANY 
173,856.10

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 018/2563 28 สิงหาคม 2563

21 ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 3 เครื่อง 450,000.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 449,400.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 449,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 156/2563 31 สิงหาคม 2563
22 ซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมติดตั้ง จํานวน 3 รายการ 290,000.00 289,402.90 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส จํากัด 289,402.90 บริษัท ซีเอ็นที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ซัพพลายส จํากัด 289,402.90 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 187/2563 31 สิงหาคม 2563
23 จางทําระบบทอน้ําดื่มภายในอาคารอเนกประสงคพรอมติดตั้ง 1 ระบบ 305,000.00 604,988.52 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก. ผุสดี เอ็นเตอรไพรส 304,988.52 หจก. ผุสดี เอ็นเตอรไพรส 304,988.52 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 188/2563 31 สิงหาคม 2563
24 จางดําเนินการผลิตสกูปขาว และออกอากศทางสถานีโทรทัศนชอง 9 MCOT HD จํานวน 1 210,000.00 200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 200,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 200,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 189/2563 31 สิงหาคม 2563
25 จางซอมลิฟต FUJI อาคารเรียนรวม 1 148,500.00 148,195.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 148,195.00 บริษัท ลัคกี อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 148,195.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 192/2563 31 สิงหาคม 2563
26 ซื้อหมอนึ่งฆาเชื้อโรค (Autoclave) จํานวน 1 เครื่อง 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 300,000.00 บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 193/2563 31 สิงหาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนสิงหาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..1-31...... เดือน ..ส.ค.. พ.ศ. ..2563..............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน กันยายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





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

1 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนประจําอาคาร 3 อาคาร 2,073,000.00 1,233,435.63 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) 1. บริษัท เดอะ ไวท เซอรเคิล จํากัด 1,094,000.00                     บริษัท เดอะ ไวท เซอรเคิล จํากัด

1,094,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 480/2563 1 กันยายน 2563

2. บริษัท พ.ีเอส.เพาเวอรลายส จํากัด 1,228,815.94                     

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 1,329,000.00                     

2 จางเหมาซอมแซม FIN คอนกรีต อาคารคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ชั้น7 750,000.00 746,818.44 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 746,603.82                        บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จํากัด 746,603.82 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT481/2563 1 กันยายน 2563

2. บริษัท ทรี บี เอส จํากัด 786,818.44                        

3. บริษัท ซ-ีทริปเปลวัน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 898,957.00                        

3 จางทําเครื่องอบแหงแบบถังหมุน (Rotary dryer) จํานวน 1 เครื่อง 1,350,000.00 1,350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม อะโกร เบสท (2018) จํากัด 1,350,000.00                     บริษัท สยาม อะโกร เบสท (2018) จํากัด 1,350,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 465/2563 2 กันยายน 2563

4 ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม Zoom ระยะเวลา 1 ป  จํานวน 1 ชุด 1,500,000.00 1,617,840.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด 1,300,000.00                     บริษัท วัน-ทู-ออล จํากัด 1,300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 436/2563 3 กันยายน 2563

5

ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 3,750,000.00 3,950,000.00 วิธี e-bidding

บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 3,603,225.00                     บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด

3,603,225.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 472/2563 9 กันยายน 2563

6 ครุภัณฑ จํานวน 6 รายการ 1,791,500.00    2,068,488.36 วิธี e-bidding

บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 1,891,760.00                     บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด

1,891,760.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 476/2563 9 กันยายน 2563

7 ระบบเครือขายคอมพิวเตอร จํานวน 1 ระบบ 2,000,000.00 2,139,907.47 e-bidding

บริษัท จี คอม โซลูชั่นส จํากัด 1,998,289.20                     บริษัท จี คอม โซลูชั่นส จํากัด

1,998,289.20

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 483/2563 10 กันยายน 2563

8

เครื่องตรวจสารกอไขในชีวผลิตภัณฑชนิดพกพา จํานวน 1 ชุด 650,000.00 650,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บอรเนียว เมดิคัล จํากัด 650,000.00                        บริษัท บอรเนียว เมดิคัล จํากัด 650,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 479/2563 11 กันยายน 2563

9 จางเหมาปรับปรุงระบบกันซึมสวนหยอมชั้น 19 อาคารเคเอกซ 1,500,000.00 1,416,017.81 วิธี e-bidding 1. บริษัท เอพลัส บิวเดอร แอนด แมททีเรียล เซอรวิส จํากัด

2. บริษัท ดีเค รีโนเวชั่น จํากัด

3. บริษัท กาวเอ็นเตอรไพรส จํากัด

4. บริษัท เฟรสคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด

5. บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด

599,661.44                        บริษัท เอพลัส บิวเดอร แอนด แมททีเรียล เซอรวิส จํากัด 599,661.44

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 494/2563 15 กันยายน 2563

10 ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรมคํานวณทางคณิตศาสตรดวยคอมพิวเตอร MATLAB จํานวน 1 ชุด 

ระยะเวลา 1 ป

2,000,000.00 2,000,836.31 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสเซนดาส  ซิสเทมส จํากัด 1,979,436.31                     บริษัท แอสเซนดาส  ซิสเทมส จํากัด

1,979,436.31

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 498/2563 15 กันยายน 2563

11 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 3 รายการ 550,000.00 549,017.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พอล คอรปอเรชั่น แอนด เซพะเรชั่นส (ประเทศไทย) จํากัด 549,017.00                        

บริษัท พอล คอรปอเรชั่น แอนด เซพะเรชั่นส (ประเทศไทย) 

จํากัด 549,017.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 490/2563 21 กันยายน 2563

12 ตูเย็นสําหรับจัดเก็บสารเคมี จํานวน 1 ชุด 510,000.00 510,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไนน โซลูชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 510,000.00                        บริษัท ไนน โซลูชั่น (ไทยแลนด) จํากัด 510,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 491/2563 21 กันยายน 2563

13 กลองวงจรปด (CCTV) 800,000.00 849,064.62 e-bidding

บริษัท พ.ี8 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 638,195.01                        บริษัท พ.ี8 เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 638,195.01 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 495/2563 21 กันยายน 2563

14

จางเหมาจัดทําปายสัญลักษณอาคาร

เคเอกซ พรอมติดตั้ง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 1,100,000.00 1,092,887.21

e-bidding

1. บริษัท ไทย บิลบอรด จํากัด2. บริษัท จีเอทีอี 2000 จํากัด3. บริษั    800,000.00                        1. บริษัท ไทย บิลบอรด จํากัด 800,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 503/2563 23 กันยายน 2563

15

จางการประเมินศักยภาพของเนื้อเยื่อกระดูกออนที่สรางจากเซลลตนกําเนิดมนุษยตอการ

รักษากระดูกออนผิวขอในขอเขาของกระตายสายพันธนิวซีแลนดไวท จํานวน 1 การทดสอบ 596,830.00 596,830.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 596,830.00                        ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 596,830.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 504/2563 25 กันยายน 2563

16 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall-type) และเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (Ceiling-type)

 พรอมติดตั้ง จํานวน 4 รายการ

500,000.00 478,718.00 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เบสท แพรคทิส โซลูชั่น จํากัด 470,800.00                        บริษัท เบสท แพรคทิส โซลูชั่น จํากัด 470,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 510/2563 25 กันยายน 2563

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกันยายน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..30..... เดือน...กันยายน........ พ.ศ. ....2563............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง
วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง
ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง
วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ



17 ซื้อครุ ภัณฑการศึกษา จํานวน 3 รายการ 11,500,000.00 11,500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 11,500,000.00                   บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 11,500,000.00

เปนผูเสนอราคาเพียงราย

เดียว และมีคุณสมบัติถูกตองตรงตาม

เงื่อนไข KMUTT511/2563 28 กันยายน 2563

18 ครุภัณฑโสตทัศนูปกรณ จํานวน 3 รายการ 1,580,000.00 1,464,544.67 e-bidding

บริษัท เอว-ีซายนเทค จํากัด  

บริษัท ไวสไลฟ จํากัด  

บริษัท จีเนทีฟ จํากัด  

 1,409,618

1,429,092.00

1,435,940.00 

บริษัท เอว-ีซายนเทค จํากัด   1,409,618.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT505/2563 30 กันยายน 2563

19 กลองถายภาพความเร็วสูง (High speed camera) 1,277,751.00 1,277,751.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิค อนาไลซิส จํากัด 1,277,751.00                     บริษัท ไดนามิค อนาไลซิส จํากัด 1,262,751.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 500/2563 25 กันยายน 2563

20

ตูเย็นเก็บผลิตภัณฑชีววัตถุ จํานวน 1 ชุด

700,000.00 675,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด 

บริษัท อีโวแล็บ (ประเทศไทย) จํากัด

 675,000

699,780.00 บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 493/2563 28 กันยายน 2563

21

กลองจุลทรรศนชนิดหัวกลับ (Inverted Microscope) จํานวน 1 ชุด

800,000.00 800,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท สเปซเมด จํากัด

บริษัท โปรออพติค จํากัด

 799,000

870,000.00 บริษัท สเปซเมด จํากัด 799,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 492/2563 28 กันยายน 2563

22
ตูแชแข็ง -80 องศาเซลเซียส จํานวน 1 ชุด 

1,600,000.00 1,300,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 

บริษัท นาโนเทค อินเตอร จํากัด 12733001,495,000.00 บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณเคมีภัณฑ จํากัด 1,273,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 497/2563 28 กันยายน 2563

23 ซื้อกลองถายภาพความเร็วสูง (High speed camera) 1,277,751.00 1,262,751.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไดนามิค อนาไลซิส ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 1,277,751.00                     บริษัท ไดนามิค อนาไลซิส ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จํากัด 1,262,751.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-500/2563 30 กันยายน 2563

24 เครื่องอบแหงแบบพนฝอย ขนาดกําลงัปอน 1.0 ลิตร ตอ ชม. จํานวน 1 เครื่อง 2,000,000.00 1,952,750.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 1,952,750.00                     บริษัท บูชิ (ไทยแลนด) จํากัด 1,952,750.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 507/2563 28 กันยายน 2563

25 กลองดักถายภาพอัตโนมัติเพื่อการทํางานภาคสนาม จํานวน 120 ตัว 900,000.00 898,800.00 วิธีคัดเลือก บริลเลียนท เซอรวิส แอนด แอคเซสซอรี่ 892,380.00                        บริลเลียนท เซอรวิส แอนด แอคเซสซอรี่ 892,380.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 517/2563 28 กันยายน 2563

บริษัท สปารค อินโนเวชั่น จํากัด 3,539,560.00                     

บริษัท แอ็ทเทนเมนท อินโนเวชั่น จํากัด 3,584,500.00                     

27

เครื่องสกัดสารโดยใชคารบอนไดออกไซดแบบเหนือจุดวิกฤต (Supercritical CO2 

Extraction Equipment) ขนาด 24.0 ลิตร จํานวน 1 ชุด 6,250,000.00 6,206,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นานาสยาม อินเตอรเทรด จํากัด 6,206,000.00                     บริษัท นานาสยาม อินเตอรเทรด จํากัด 6,206,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-515/2563 29 กันยายน 2563

28

จางทําระบบบรรจุยาปราศจากเชื้อกําลังการผลิตขนาดเล็ก ภายใตไอโซเลเตอร จํานวน 1 

ระบบ 70,000,000.00 69,453,700.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ยูนิค ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม จํากัด 69,399,888.00                   บริษัท ยูนิค ผลิตภัณฑ อุตสาหกรรม จํากัด 69,399,888.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 499/2563 30 กันยายน 2563

29

ระบบไฟฟาโรงงานตนแบบผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ พรอมติดตั้ง  จํานวน 1 ระบบ

3,000,000.00 2,990,650.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท โอ เอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 

บริษัท อาร พี เอ็ม อินเตอรเทรด จํากัด

บริษัท พายโอหม 40 อิเล็กทริก จํากัด

 2,433,180

2,518,240.00

2,878,300.00 บริษัท โอ เอ เซลส แอนด เซอรวิส จํากัด 2,433,180.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 497/2563 30 กันยายน 2563

30 เครื่องวิเคราะหปริมาณอินทรียคารบอนรวม จํานวน 2 ชุด 1,600,000.00 1,598,468.29 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 

บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟค จํากัด

 1,570,000

69,453,200.00 บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 1,570,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 514/2563 30 กันยายน 2563

31

เครื่องทดสอบแรงอเนกประสงค (Universal Testing Machine) แขวงบางมด เขตทุงครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 3,200,000.00 3,197,962.50

e-bidding

บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท จํากัด 3,153,000.00                     บริษัท เอสซีเอส อินสทรูเมนท จํากัด 3,150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 524/2563 30 กันยายน 2563

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 512/2563 29 กันยายน 2563บริษัท สปารค อินโนเวชั่น จํากัด 3,539,560.0026 จางทําระบบทดสอบประสิทธิภาพพลังงานของระบบปรับอากาศรถยนต จํานวน 1 ระบบ 3,540,000.00 3,535,560.00 วิธีเฉพาะเจาะจง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที
1 จางทําชินสวนโครงสรางห นยนต จํานวน 115 รายการ 816,000.00 815,067.15 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด เคพี แอ็ดวานซ แมคคานิคส 815,067.15 หางหุนสวนจํากัด เคพี แอ็ดวานซ แมคคานิคส 815,067.15 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 186/2563 2 กันยายน 2563
2 จางซอมลิฟต FUJI อาคารเรียนรวม 5 643,000.00 642,749.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 642,749.00 บริษัท ลัคกี อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 642,749.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 197/2563 3 กันยายน 2563
3 จางซอมลิฟต FUJI อาคารเรียนรวม 4 865,000.00 856,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ลัคกี อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 856,000.00 บริษัท ลัคกี อินเตอรเนชันแนล (ประเทศไทย) จํากัด 856,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 198/2563 10 กันยายน 2563
4 ครุภัณฑคอมพิวเตอร 2 รายการ 1,175,000.00 1,175,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริ ษัท เซ็นฟกส จํากัด 1,168,333.00 บริ ษัท เซ็นฟกส จํากัด 1,168,333.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 221/2563 23 กันยายน 2563
5 จางทําครุภัณฑการศึกษา จํานวน 2 รายการ (ตางประเทศ) 5,150,000.00 2,858,931.62 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Dongguan HongTu Instrument Co.,Ltd 2,755,112.34 บริษัท Dongguan HongTu Instrument Co.,Ltd 2,755,112.34 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-IPO 016/2563 29 กันยายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนกันยายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที ..30...... เดือน ...กันยายน.... พ.ศ. ...2563.............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสัง ในการซือหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที
1 จางทําครุภัณฑสําหรับหองปฎิบัติการ  จํานวน 2 รายการ 490,000.00 480,537.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 480,537.00 บริษัท เอ.ไอ.เอ็ม.โปรเจ็ค จํากัด 480,537.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 467/2563 1 กันยายน 2563
2 จางเหมาปรับปรุงพืนทีสํานักงาน สํานักพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) 482,500.00 482,488.47 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ระพี โซลูชั่น จํากัด	 482,000.00 บริษัท ระพี โซลูชั่น จํากัด        482,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 482/2563 1 กันยายน 2563
3 จางทีปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพือการบริหารการศึกษา (NewACIS) ระบบทุนการศึกษา (เพิมเติม) จํานวน  1 ระบบ 500,000.00 494,351.19 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 491,400.00 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 491,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 477/2563 3 กันยายน 2563
4 ซือเครืองปรับปรุงคุณภาพอากาศ จํานวน 2 เครือง 182,000.00 181,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นเนอรจิกา จํากัด 178,690.00 บริษัท เอ็นเนอรจิกา จํากัด 178,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 470/2563 8 กันยายน 2563
5 จางปรับปรุงพืนทีและซอมแซม สาขาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 งาน 330,000.00 330,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฟาสทเทค คอนสตรัคชั่น แอนด เดคคอร จํากัด 330,000.00 บริษัท ฟาสทเทค คอนสตรัคชั่น แอนด เดคคอร จํากัด 330,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 484/2563 8 กันยายน 2563
6 ซือระบบเครือขาย ชัน 6 อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ จํานวน 1 ระบบ 206,927.30 206,927.30 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท  เทคโนโลยีอินฟราสตรัคเจอร จํากัด 206,927.30 บริษัท  เทคโนโลยีอินฟราสตรัคเจอร จํากัด 206,927.30 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 471/2563 9 กันยายน 2563
7 จางเปลียนชุดแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงสําหรับตัวรับสัญญาณอิเล็คตรอน (DSGS/HT) จํานวน 1 งาน 203,300.00 203,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 203,300.00 บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 203,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 474/2563 9 กันยายน 2563
8 ชุดฝกทดลองอิเล็กทรอนิกสยานยนต 1 ชุด 235,000.00 235,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เยนเนอรัลอินสทรูเมนท จํากัด 229,515.00 บ. เยนเนอรัลอินสทรูเมนท จก. 229,515.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 488/2563 9 กันยายน 2563
9 ซือระบบภาพหองประชุมภาควิชาคณิตศาสตร SC 2201  1 ชุด 240,000.00 239,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 234,330.00 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 234,330.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 489/2563 9 กันยายน 2563
10 อุปกรณจับชินงานของหุนยนตทํางานรวมกับมนุษย จํานวน 2 ตัว 267,500.00 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออมรอน อิเล็กทรอนิคส จํากัด 267,500.00 บริษัท ออมรอน อีเล็กทรอนิคส จํากัด 267,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 485/2563 10 กันยายน 2563
11 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 220,000.00 209,666.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 201,909.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 201,909.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 486/2563 10 กันยายน 2563
12 จางปรับปรุงเว็บไซต จํานวน 1 งาน 25,000.00         25,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สุดสุดดีไซน จํากัด 24,610.00 บริษัท สุดสุดดีไซน จํากัด 24,610.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 487/2563 10 กันยายน 2563

13

จางเหมาทําสื่อวิดีทัศน ตามโครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเทคนิคและแนวทางการสรางขอสอบตามแนว PISA แบบออนไลน คณะ

วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 งาน  90,950.00
วิธีเฉพาะเจาะจง นายชัชรินทร เดชสุวรรณกมล 90,950.00 นายชัชรินทร เดชสุวรรณกมล 90,950.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 473/2563 10 กันยายน 2563

14 ปมรีดจายสารละลาย (peristaltic pump )  จํานวน 1 เครือง 351,000.00 311,905.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สไปแร็กซ ซาโก (ประเทศไทย) จํากัด 311,905.00 บริษัท สไปแร็กซ ซาโก (ประเทศไทย) จํากัด 310,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 478/2563 11 กันยายน 2563
15 โตะคอมพิวเตอร จํานวน 100 ตัว 490,000.00 328,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอมป ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 328,500.00 บริษัท ไอแอมป ออฟฟศ เฟอรนิเจอร จํากัด 328,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 475/2563 23 กันยายน 2563
16 จางศึกษาวิจัยทางการตลาดและวิเคราะหขอมูลเชิงลึกทีมีตอคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ จํานวน 1 งาน 480,000.00 460,100.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตาร รีชเชอรส กรุป จํากัด 460,100.00 บริษัท สตาร รีชเชอรส กรุป จํากัด 460,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 496/2563 23 กันยายน 2563
17 ซือหมอนึงฆาเชือโรค (autoclave) 300,000.00 299,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 299,600.00 บริษัท สิทธิพร แอสโซซิเอส จํากัด 299,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 501/2563 25 กันยายน 2563
18 กลองถายภาพความรอน (Thermoscan camera) 499,800.00 499,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทอรโมสแกน จํากัด 498,941.00 บริษัท เทอรโมสแกน จํากัด 498,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 506/2563 25 กันยายน 2563
19 ซือครุภัณฑหองปฏิบัติการวิจัย จํานวน 5 รายการ 185,110.00 185,110.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 175,908.00 บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 175,908.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 508/2563 28 กันยายน 2563
20 ซือตูชีวนิรภัย (Biological safety cabinet, BSC) จํานวน  1 เครือง 450,000.00 392,155.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 392,000.00 บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด) จํากัด 392,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 509/2563 28 กันยายน 2563
21 ชุดอุปกรณสอบเทียบเครืองวัดอุณหภูมิ จํานวน 1 ชุด 331,956.80 331,956.80 วิ ธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แสงชัยมิเตอร จํากัด 331,956.80 บริษัท แสงชัยมิเตอร จํากัด 331,956.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 513/2563 30 กันยายน 2563
22 ซือครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 401,678.00 348,392.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อีไลฟ ซิสเต็มส จํากัด 348,392.00 บริษัท อีไลฟ ซิสเต็มส จํากัด 348,392.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 516/2563 30 กันยายน 2563
23 จางเหมาติดตั้งตาขายกันนกอาคารหอประชุม 155,000.00 154,579.53 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สตอป-เบิรด โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 128,688.90 บริษัท สตอป-เบิรด โปรเฟสชั่นแนล จํากัด 128,688.90 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 518/2563 30 กันยายน 2563
24 ซื้อครุภัณฑการศึกษา จํานวน 4 รายการ 499,900.00 498,930.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 498,930.00 บริษัท ดีไซน ออลเทอรเนทีฟ จํากัด 498,930.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 519/2563 30 กันยายน 2563
25 ซื้อเครื่องควบคุมการเขา-ออกประตู พรอมติดตั้ง อาคารวิจัยและบริการ จํานวน 1 ระบบ 117,500.00 117,486.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พีเอส เน็ต จํากัด 117,486.00 บริษัท พีเอส เน็ต จํากัด 117,486.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 520/2563 30 กันยายน 2563
26 ซื้อระบบกรองน้ําผิวดิน พรอมติดตั้งบริเวณสนามกีฬา มจธ.(ราชบุร)ี จํานวน 1 ระบบ 480,000.00 479,360.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดุษฎี คอนสตรัคชั่น แอนด ซิสเทม จํากัด 479,360.00 บริษัท ดุษฎี คอนสตรัคชั่น แอนด ซิสเทม จํากัด 479,360.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 521/2563 30 กันยายน 2563
27 จางเหมาปรับปรุงสภาพแวดลอมทางภูมิทัศนบริเวณดานหนาอาคารปฏิบัติการ 356,000.00 355,230.91 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จํากัด 355,176.50 บริษัท ซีที พลัส จํากัด 355,176.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 525/2563 30 กันยายน 2563
28 ซื้อหมอนึ่งฆาเชื้อโรค (autoclave) 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 300,000.00 บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT 552/2563 30 กันยายน 2563

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกันยายน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..30..... เดือน ...กันยายน........... พ.ศ. ....2563............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง

วงเงินที่จะซื้อ

หรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจาง

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป



ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท)

ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่

1

จางซอมลิฟต HITACHI อาคารสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 300,000.00 209,134.71

วิธีเฉพาะเจาะจง

ษัท ฮิ ตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํ 209,134.71

บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) 

จํากัด 209,134.71 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 183/2563 1 กันยายน 2563

2 ซื้อเครื่องวัดสัญญาณทางไฟฟาแบบดิจิตัล จํานวน 23 ตัว

457,746.00 457,746.00 วิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 457,746.00 บริษัท สยาม ทรีโอ กรุป จํากัด 457,756.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 185/2563 1 กันยายน 2563

3
จางทําระบบทอน้ําดื่มภายในอาคารอเนกประสงคพรอมติดตั้ง 

จํานวน 1 ระบบ 305,000.00 304,988.52 วิธีเฉพาะเจาะจง ห างหุนสวนจํากัด ผุสดี เอ็นเตอรไพรส 304,988.52 หางหุนสวนจํากัด ผุสดี เอ็นเตอรไพรส 304,988.52

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT-PO 188/2563 1 กันยายน 2563

4 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต จํานวน 8เครื่อง 300,000.00 209,134.71 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี ดี

เวลลอปเมนท จํากัด 268,800.00

บริษัท เอ็กซเปอรต เทคโนโลยี ดีเวลลอป

เมนท จํากัด 268,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 162/2563 8 กันยายน 2563

5 ซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส จํานวน 2 รายการ 286,000.00 285,690.00 วิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท ประติมาเทรดดิ้ง จํากัด 285,690.00 บริษัท ประติมาเทรดดิ้ง จํากัด 285,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 195/2563 8 กันยายน 2563

6

ซื้อตออายุสมาชิกวารสารตางประเทศ จํานวน 17 รายการ 500,000.00 403,480.00 วิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท บุคเน็ท จํากัด 403,480.00 บริษัท บุคเน็ท จํากัด 403,480.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 191/2563 9 กันยายน 2563

7 จางทําของที่ระลึก จํานวน 6 รายการ

387,875.00 387,875.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอรเทรด 

จํากัด 387,875.00 บริษัท เค.เอส.กริชศรี อินเตอรเทรด จํากัด 387,875.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 196/2563 9 กันยายน 2563

8

ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 7 รายการ

290,612.00 290,612.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทูอี จํากัด 290,612.00 บริษัท แอลทูอี จํากัด 290,612.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 194/2563 9 กันยายน 2563

9

การบอกรับและตออายุสมาชิก Access Partner Subscription

 ระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 10 

กันยายน 2564  จํานวน 1 งาน 206,794.00 206,794.00 วิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท Advance HE 209,889.50 บริษัท Advance HE 209,889.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 020/2563 9 กันยายน 2563

10 ระบบประชุมทางไกลพรอมอุปกรณเครือขาย จํานวน 1 ชุด
490,000.00 476,007.69 วิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 476,007.69 บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 476,007.69 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 199/2563 10  กันยายน 2563

11 ซื้อกลองวัดอุณหภูมิรางกายพรอมติดตั้ง จํานวน 3 เครื่อง

500,000.00 354,000.00 วิธิเฉพาะเจาะจง บริษัท โอคอนเทค จํากัด 354,000.00 บริษัท โอคอนเทค จํากัด 354,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 200/2563 10 กันยายน 2563

12

ซื้อกีอกน้ํา Sensor จํานวน 89 ชุด

500,000.00 479,959.20 วิธิเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด

เซอรวิส จํากัด 479,959.20

บริษัท ซีเทค เอ็นจิเนียริ่ง แอนดเซอรวิส 

จํากัด 479,959.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 201/2563 11 กันยายน 2563

13

จางทําชิ้นงานตามแบบหุนยนตลาง Heat Exchanger จํานวน 

19 รายการ
400,000.00 341,265.80 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท รุงสยามเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส 

2019 จํากัด 341,265.80

บริษัท รุงสยามเอ็นจิเนียริ่ง โปรดักส 

2019 จํากัด 341,265.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 204/2563 11 กันยายน 2563

14 ซื้อวัสดุวิศวกรรม 9 รายการ

247,500.00 247,437.50 วิธิเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอส ดี พี เทคนิค

คอล เซอรวิส เซส 247,437.50

หางหุนสวนจํากัด เอส ดี พี เทคนิคคอล 

เซอรวิส เซส 247,437.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT - PO 205/2563

11 กันยายน 2563

15 ซื้อโตะสนามพรอมมานั่ง จํานวน 12 ตัว

144,000.00 144,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย 144,000.00 มูลนิธิชวยคนตาบอดแหงประเทศไทย 144,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 202/2563 14 กันยายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนกันยายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ ..30...... เดือน ..ก.ย... พ.ศ. ..2563..............

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่ง ในการซื้อหรือจาง



16

จางเหมาซอมเครื่อง Liquid Chromatography-Tandem 

Mass Spectrometer  จํานวน 1 งาน
205,000.00 201,641.83 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอจิเลนต เทคโนโลยีส 

(ประเทศไทย) จํากัด 201,641.83

บริษัท เอจิเลนต เทคโนโลยีส (ประเทศ

ไทย) จํากัด 201,641.83 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 206/2563 14 กันยายน 2563

17

อุปกรณสําหรับครุภัณฑถังเลี้ยงเซลล จํานวน 1 ชุด

170,000.00 168,639.49 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอพเพนดอรฟ(ประเทศไทย) 

จํากัด 168,639.49 บริษัท เอพเพนดอรฟ(ประเทศไทย) จํากัด 168,639.49 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 207/2563 14 กันยายน 2563

18
จางเหมาปรับปรุงฝาเพดานหองสํานักงาน ชั้น 2 อาคาร

อเนกประสงค

195,000.00 190,994.11 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจทีดี เอ็นจิเนียริ่ง กรุป จํากัด 189,010.38 บริษัท เจทีดี เอ็นจิเนียริ่ง กรุป จํากัด 189,010.38 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 215/2563 16 กันยายน 2563

19

จางสํารวจสภาพธรณีวิทยาและสภาพภูมิประเทศ บริเวณ กม. 

26+600 ถึง 38+000 บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7  จํานวน 

1 งาน
400,000.00 391,620.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง 

เซอรวิส จํากัด 391,620.00

บริษัท เจ แอล พี เอ็นจิเนียริ่ง เซอรวิส 

จํากัด 391,620.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO  210/2563  17 กันยายน  2563

20

ซื้อครุ ภัณฑ จํานวน 2 รายการ 498,000.00 496,480.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 496,480.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 496,480.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 213/2563 17 กันยายน 2563

21

ซื้ออุปกรณสัญญาณภาพและเสียง จํานวน 1 ชุด 162,000.00 151,057.20 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษท มาโครแคร จํากัด 151,057.20 บริษัท มาโครแคร จํากัด 151,057.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 214/2563 17 กันยายน 2563

22 จางเหมาปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณหลังอาคารหอพักนักศึกษา

350,000.00 344,598.14 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิ

ลิตี้ จํากัด 344,598.14

บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ 

จํากัด 344,598.14 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 208/2563 18 กันยายน 2563

23
ระบบตรวจจับอุณหภูมิประจําประตูทางเขาออกมหาวิทยาลัย 

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ

499,900.00 499,690.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น 

เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด 499,690.00

บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น 

เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด 499,690.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT-PO 212 /2563  18 กันยายน  2563

24

ซื้อระบบระบายอากาศแบบดึงความเย็นกลับมาใชใหม (Heat 

Reclaim Ventilation) หอง CB1103 อาคารเรียนรวม 1 

พรอมติดตั้ง จํานวน 1 ระบบ 490,000.00 480,644.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด อุดมศรีวัฒนา 480,430.00 หางหุนสวนจํากัด อุดมศรีวัฒนา 480,430.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 216/2563 18 กันยายน 2563

25

ซื้อโตะเรียน จํานวน 20 ตัว

150,000.00 146,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทูอี จํากัด 146,000.00 บริษัท แอลทูอี จํากัด 146,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 219/2563 18 กันยายน 2563

26

จางปรับปรุงบอบําบัดของเสีย 494,000.00 493,805.00 วิธีเฉพาะเจาะจงษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํ 403,805.00 บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเมนท จํ 493,805.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 169/2563 21 กันยายน 2563

27 จางวิเคราะหความเหมาะสมดานเศรษฐศาสตร จํานวน 1 งาน

300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง นางชมชัช นิลจันทร 300,000.00 นางชมชัช นิลจันทร 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 209/2563 21 กันยายน 2563

28

เครื่องเลื่อยสายพาน จํานวน 1 เครื่อง

267,500.00 267,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด แมชชีน เซ็นเตอร จํากัด 267,500.00 บริษัท เวิลด แมชชีน เซ็นเตอร จํากัด 267,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 211/2563  21 กั นยายน 2563

29

ซื้อชุดประชุมวิดีโอคอนเฟอรเรนซ จํานวน ๑ ชุด

467,000.00 ๔๖๓,๘๐๒.๒๐ วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด 463,802.20 บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด 463,802.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 220/2563 21 กันยายน 2563

30 ซื้อเครื่องมือวัดระยะแบบความเที่ยงตรงสูง จํานวน 1 ชุด

387,000.00 386,377.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คียเอ็นซ (ไทยแลนด)  จํากัด 386,377.00 บริษัท คียเอ็นซ (ไทยแลนด)  จํากัด 386,377.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 217/2563 22 กันยายน 2563

31 แคลมปมิเตอรวัดกําลังไฟฟา จํานวน 10 ตัว

180,000.00 176,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไฟฟาอุตสาหกรรม จํากัด 176,550.00 บริษัท ไฟฟาอุตสาหกรรม จํากัด 176,550.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 218/2563 22 กันยายน 2563



32

จางเหมาซ อมแซมประตูทางเขา-ออก ภายฝนอาคารปฏิบัติการ

วิศวกรรมเครื่องกล (อาคารวิศววัฒนะ 8 ชั้น)
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอ็คมี่ อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด 209,320.00

บริษัท แอ็คมี่ อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด 209,320.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 222/2563 22 กันยายน 2563

33

จางจัดนิทรรศการ การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู 

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่น โดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง พ.ศ. 2563 495,000.00 494,746.60 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ยูนิซอส มารเก็ตติ้ง เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด 494,746.60

บริษัท ยูนิซอส มารเก็ตติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด 494,746.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 223/2563 22 กันยายน 2563

34
ครุ ภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 375,000.00 295,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอชเจเค อินเตอร กรุป จํากัด 295,500.00 บริษัท เอชเจเค อินเตอร กรุป จํากัด 295,500.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT-PO 224/2563 22 กันยายน 2563

35 ซื้อชุดบอรดและซอฟแวรพัฒนาระบบฝงตัวบนชิพ จํานวน 1 ชุด

263,610.57 241,386.65 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไวมา เน็ตเวิรค  จํากัด 238,075.00 บริษัท ไวมา เน็ตเวิรค  จํากัด 238,075.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 225/2563 24 กันยายน 2563

36

ซื้ออุปกรณรับสงสัญญาณไรสาย จํานวน 12 ตัว

242,676.00 173,340.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศ

ไทย) จํากัด 173,340.00

บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) 

จํากัด 173,340.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 226/2563 24 กันยายน 2563

37

ซื้อระบบกลองวงจรปด จํานวน 1 ระบบ

350,000.00 342,469.55 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อ.ิท.ูพี.พี. จํากัด 342,469.55 บริษัท อ.ิท.ูพี.พี. จํากัด 342,469.55

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT-PO 228/2563 24 กันยายน 2563

38 ซื้อครุภั ณฑสํานักงาน จํานวน 17 รายการ

326,000.00 313,306.70 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอลทูอี จํากัด 313,306.70 บริษัท แอลทูอี จํากัด 313,306.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 229/2563 24 กันยายน 2563

39

เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง (Wall-type) และ

เครื่องปรับอากาศแบบแขวน (Ceiling-type) พรอมติดตั้ง 

จํานวน 4 รายการ
500,000.00 478,718.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เบสท แพรคทิส โซลูชั่น จํากัด 470,800.00 บริษัท เบสท แพรคทิส โซลูชั่น จํากัด 470,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 227/2563 25 กันยายน 2563
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ผูเสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 จางบริการบํารุงรักษาระบบบัญชี3 มิติ (Axapta) จํานวน 1 600,000 600,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จํากัด 600,000 บริษัท อินโนวิซ โซลูชั่นส จํากัด 600,000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 007/2564 1 ตุลาคม 2563

2 จางบริการบํารุงรักษาเครื่องแมขาย  จํานวน 1 ระบบ 1,000,000 960,000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 959,790 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 939,995 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 013/2564 1 ตุลาคม 2563

3 จางบริการบํารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึ      5,750,000 5,719,735 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 5,691,972 บริษัท ยิบอินซอย จํากัด 5,671,000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 015/2564 1 ตุลาคม 2563

4 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ ซิกมา (ไมรวม     651,000 650,560 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) 

ํ ั
650,560 บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร 

(ป ไ ) ํ ั
650,560 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 022/2564 1 ตุลาคม 2563

5 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารพระจอมเกลาราชา

นุสรณ 190 ป
3,355,000 3,352,983.06 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1.บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด 3,210,000.00 บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น 

จํากัด

3,210,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 023/2564 1 ตุลาคม 2563

2.บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพ

เพอรตี้ เซอรวิส จํากัด
3,282,828.00

3.บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ีออล เซอรวิส จํากัด 3,294,230.40

4.บริษัท ทรูวัน จํากัด 3,330,000.00

6 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กลุมที่ 2
17,720,000.00 17,716,501.14 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี ออล เซอรวิส จํากัด 16,610,400.00 บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ี ออล เซอรวิส

 จํากัด

16,610,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 027/2564 1 ตุลาคม 2563

7 จางใหบริการสุขอนามัย จํานวน 3 รายการ 990,000.00 949,357.50 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท คิว.เซนท เซอรวิส จํากัด 633,517.52 บริษัท คิว.เซนท เซอรวิส จํากัด

949,357.50 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 028/2564 1 ตุลาคม 2563

8 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี กลุมที่ 1
14,770,000.00 14,766,005.75 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1.บริษัท เอคแปลนเมนท จํากัด 13,410,000.00 บริษัท เอคแปลนเมนท จํากัด

14,766,005.75 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 029/2564 1 ตุลาคม 2563

2.บริษัท เอ็น.ซ.ีซ.ีออล เซอรวิส จํากัด 14,519,472.00

3.บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้

 จํากัด
14,644,607.59

4.บริษัท เบสท อินเวสติเกชั่น จํากัด 16,242,000.00

9 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ ฟูจิ (ไม

รวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 

จํานวน 21 ชุด

17,720,000.00 17,716,501.14 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. บริษัท ไลโซ จํากัด 765,264.00 บริษัท ไลโซ จํากัด

765,264.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 030/2564 1 ตุลาคม 2563

2.บริษัท เยอรมันลิฟต จํากัด 856,799.78

3.บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด 908,840.60

4.บริษัท ลัคกี้ อินเตอรเนชั่นแนล 

(ประเทศไทย) จํากัด
2,285,520.00

10 จางใหบริการบริหารงานซอมบํารุงระบบวิศวกรรม

ประกอบอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกลาธนบุรี

16,145,000.00 16,138,840.25 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. บริษัท พี.ที.ซ.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโต

เมชั่น จํากัด

11,999,999.99 บริษัท พี.ที.ซ.ี เอ็นจิเนียริ่ง

แอนดออโตเมชั่น จํากัด
11,970,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 031/2564 1 ตุลาคม 2563

2. บริษัท อารเอสจี แบง พร็อพเพอรตี้ 

 

12,890,000.00

3. บริษัท เอคแปลนเมนท จํากัด 13,060,046.24

4. บริษัท ทีดับบลิว ฟาซิลิตี้ เซอรวิส จํากัด 14,769,738.41

5. บริษัท มารจินอล จํากัด 15,781,002.00

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



11 จางใหบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
22,685,000.00           22,672,085.94 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 

อินเตอรการด จํากัด
22,146,688.80 บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เอสบี อินเตอรการด จํากัด

22,080,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 032/2564 1 ตุลาคม 2563

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย เวิลด 

การด เซอรวิส กรุป จํากัด
22,149,000.00

3. บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีไอ 

อินเตอร จํากัด
22,300,000.00

4. บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.เค.เอ.

เซอรวิส จํากัด
22,398,096.00

12 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ ฮิตาชิ (ไมรวม     1,190,000.00 1,190,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํ 1,190,000.00 บริษัท ฮิตาชิ 

เอลลิเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด 1,190,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 036/2564 1 ตุลาคม 2563

13 จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ โอทิส (ไม

  

1,608,000.00 1,607,568.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศไทย) 1,584,199.20 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร 

 
1,584,199.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 037/2564 1 ตุลาคม 2563

14 จางใหบริการรถรับสงพรอมพนักงานขับรถ เพื่อสนับสนุนภา    9,000,000.00 8,966,666.67 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 5,288,880.00 บริษัท บี แอนด ที 

เจนเนอรัล จํากัด 5,288,880.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 038/2564 1 ตุลาคม 2563

15 จางบริการบํารุงรักษา เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย จํานวน

 1 ระบบ

771,000 770,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 754,992 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน 

จํากัด 754,992 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 040/2564 1 ตุลาคม 2563

16 จางบริการบํารุงรักษา Storage จํานวน 1 ระบบ 659,000 658,050.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอเซอร คอมพิวเตอร จํากัด 600,000 บริษัท เอเซอร คอมพิวเตอร 

จํากัด 600,000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 041/2564 1 ตุลาคม 2563

17 จางบริการบํารุงรักษา Firewall จํานวน 1 ชุด 640,000 634,082.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แทนเจอรีน จํากัด 630,000 บริษัท แทนเจอรีน จํากัด

630,000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 042/2564 1 ตุลาคม 2563

18 จางบริการบํารุงรักษา ระบบเครือขายคอมพิวเตอร 

จํานวน 1 ระบบ
830,000 820,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส (ประเทศไทย) 

จํากัด
800,000 บริษัท เอ็นทีที โซลูชั่นส 

(ประเทศไทย) จํากัด

800,000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 043/2564 1 ตุลาคม 2563

19 รับจางใหบริการรักษาความปลอดภัยภายใน มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุรี)
4,700,000 4,688,186.63 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยพิทักษซี

เคียวริตี้เซอรวิส จํากัด
4,108,800 บริษัท รักษาความปลอดภัย 

ไทยพิทักษซีเคียวริตี้เซอรวิส 

จํากัด 4,108,800 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 056/2564 1 ตุลาคม 2563

20 จางใหบริการทําความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุรี)
2,820,000 2,813,347.20 วิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

1. บริษัท รักษาความปลอดภัย เค.เอ็ม 

อินเตอรเทค จํากัด

 บริษัท รักษาความปลอดภัย 

เอสบี อินเตอรการด จํากัด

2,777,400 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 057/2564 1 ตุลาคม 2563

2. บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิ

ลิตี้ จํากัด

3. บริษัท ไดมอนด แคร เซอรวิส จํากัด

4. บริษัท ซีเอ็น แฟคซิลิตี้ เซอรวิสเซส 

จํากัด

5. บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด 

จํากัด

6. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอสบี 

อินเตอรการด จํากัด

7. บริษัท รักษาความปลอดภัย ชางยิ้ม 

การด จํากัด

21
ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม IPOP (HRm Application) 

on Cloud จํานวน 1 ระบบ ระยะเวลา 3 ป
3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด 3,000,000.00

บริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง 

จํากัด

3,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 066/2564 30 ตุลาคม 2563



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก เลขที วันทีวิธีซื้อหรือจาง
รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง



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

1

จางบริการบํารุงรักษาระบบรับและลูกหนี้

(Revenue Management and Accounts Receivable) จํานวน 1 ระบบ

500,000.00 499,690.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก จํากัด 499,690.00 บริษัท ดิจิตอล ไดอะล็อก 

จํากัด

499,690.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 001/2564 1 ตุลาคม 2563

2

จางบริการบํารุงรักษาระบบงานสารบรรณและจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกสผาน

Web จํานวน 1 ระบบ

140,000.00 131,182.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด 131,182.00 บริษัท เอ็กซเซล ลิงค จํากัด 131,182.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 002/2564 1 ตุลาคม 2563

3

จางบริการบํารุงรักษาระบบเอกสารประชุมอิเล็กทรอนิกส (e-Meeting Document 

System) จํานวน 1 ระบบ

190,000.00 182,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส (ประเทศไทย)

 จํากัด

182,970.00 บริษัท แมกซ เซฟวิ่งส 

(ประเทศไทย) จํากัด

182,970.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 003/2564 1 ตุลาคม 2563

4

จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 1 ระบบ 13,910.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินโดม อิเลคทรอนิคส 

อินดัสตรี จํากัด

13,910.00 บริษัท ซินโดม 

อิเลคทรอนิคส อินดัสตรี 

ํ ั

13,910.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 004/2564 1 ตุลาคม 2563

5

จางบริการบํารุงรักษาซอฟทแวรฐานขอมูล

Oracle จํานวน 1 ระบบ

440,000.00 434,441.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีเอเบิล จํากัด 434,441.40 บริษัท จีเอเบิล จํากัด 434,441.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 005/2564 1 ตุลาคม 2563

6

จางบริการบํารุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต

(CMS) จํานวน 1 ระบบ

260,000.00 256,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนด

เน็ตเวิรค จํากัด

256,800.00 บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนด

เน็ตเวิรค จํากัด

256,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 006/2564 1 ตุลาคม 2563

7

จางบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) จํานวน 2 เครื่อง 40,000.00 38,520.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 38,520.00 บริษัท เพซ ดีไซน เอ็นจิ

เนียริ่ง จํากัด

38,520.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 008/2564 1 ตุลาคม 2563

8

จางบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท

จํานวน 2 รายการ

380,000.00 355,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เดอะ แวเรียส อินโนเวชั่น 

จํากัด

321,000.00 บริษัท เดอะ แวเรียส อิน

โนเวชั่น จํากัด

321,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 009/2564 1 ตุลาคม 2563

9

จางบริการบํารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย

จํานวน 4 เครื่อง

80,000.00 77,468.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร จํากัด 77,468.00 บริษัท นิว ซิสเต็ม โพรไว

เดอร จํากัด

77,468.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 010/2564 1 ตุลาคม 2563

10

จางบริการบํารุงรักษาระบบตูสาขาโทรศัพทบางมด

จํานวน 1 ระบบ

460,000.00 449,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เฟล็กซคอม จํากัด 449,400.00 บริษัท เฟล็กซคอม จํากัด 449,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 011/2564 1 ตุลาคม 2563

11

จางบริการบํารุงรักษาระบบโทรศัพท

มจธ.ราชบุรี จํานวน 1 ระบบ

240,000.00 234,865.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส 

เน็ตเวิรค จํากัด

234,865.00 บริษัท ทีจีเอส เอ็นเตอรไพรส

 เน็ตเวิรค จํากัด

234,865.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 012/2564 1 ตุลาคม 2563

12

จางบริการบํารุงรักษาเครื่องแมขายเพื่อใชในการศึกษา จํานวน 1 เครื่อง 400,000.00 358,450.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 358,450.00 บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส จํากัด 358,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-CON 014/2564 1 ตุลาคม 2563

13

จางใหบริการปองกันและกําจัดปลวก มด แมลง ยุง และหนู ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

420,000.00 419,440.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด

419,440.00 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเชียล 

(ประเทศไทย) จํากัด

419,440.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON018-2564 1 ตุลาคม 2563

14

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ เวอรติคัล (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

182,000.00 181,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค จํากัด 181,900.00 บริษัท เวอรติคัล ทราฟฟค 

จํากัด

181,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON0019/2564 1 ตุลาคม 2563

15

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ โคเน (ไมรวมอะไหล) มหา ทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

79,180.00 79,180.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 79,180.00 บริษัท โคเน จํากัด (มหาชน) 79,180.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON020-2564 1 ตุลาคม 2563

16

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ มิตซูบิชิ (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

140,000.00 140,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

140,000.00 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

 (ประเทศไทย) จํากัด

140,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON021-2564 1 ตุลาคม 2563

17

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF ยี่หอ Mitsubishi

   (ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 ระบบ

315,222.00 315,222.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มหาจักร แอร คอนดิชั่น

เนอรส จํากัด

315,222.00 บริษัท มหาจักร แอร 

คอนดิชั่นเนอรส จํากัด

315,222.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON024-2564 1 ตุลาคม 2563

18

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF  ยี่หอ TOSHIBA 

(ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 ระบบ

259,368.00 259,368.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แคเรียร (ประเทศไทย) จํากัด 259,368.00 บริษัท แคเรียร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

259,368.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON025-2564 1 ตุลาคม 2563

19

จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

499,000.00 498,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส 

จํากัด

498,900.00 บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร 

เซอรวิสเซส จํากัด

498,900.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 026/2564 1 ตุลาคม 2563

20

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF  ยี่หอ York  (ไม

รวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 1 ระบบ

194,740.00 194,740.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอซี ซิสเต็ม คอนโทรล 

โซลูชั่น จํากัด

188,320.00 บริษัท เอซี ซิสเต็ม 

คอนโทรล โซลูชั่น จํากัด

188,320.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON033-2564 1 ตุลาคม 2563

21

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF  ยี่หอ Samsung 

(ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 2 ระบบ

197,000.00 196,880.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อินสุวรรณ เทคนิคัล เซอรวิส

เซส จํากัด

196,880.00 บริษัท อินสุวรรณ เทคนิคัล 

เซอรวิสเซส จํากัด

196,880.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON034-2564 1 ตุลาคม 2563

22

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันเครื่องปรับอากาศระบบ VRV / VRF  ยี่หอ DAIKIN 

(ไมรวมอะไหล) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี จํานวน 2 ระบบ

497,220.00 497,216.16 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สยามไดกิ้นเซลส จํากัด 497,216.16 บริษัท สยามไดกิ้นเซลส 

จํากัด

497,216.16 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON035-2564 1 ตุลาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนตุลาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง
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ถุงขยะสีดํา 447,000.00 447,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซันตา มารเก็ตติ้ง แอนด 

เซอรวิส จํากัด

417,200.00 บริษัท ซันตา มารเก็ตติ้ง 

แอนด เซอรวิส จํากัด

417,200.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON039-2564 1 ตุลาคม 2563

24

จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟาจํานวน 2 ชุด 512,000.00 511,192.50 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ชูโฟทิค จํากัด 500,000.00 บริษัท ชูโฟทิค จํากัด 500,000.00 เปนผูเสนอราคาเพียงรายเดียว และมีค LIB-CON 044/2564 1 ตุลาคม 2563

25

จางเหมาใหบริการกําจัดปลวก ณ อาคารสํานักหอสมุด 20,000.00 20,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คีราคอน จํากัด 20,000.00 บริษัท คีราคอน จํากัด 20,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ LIB-CON 045/2564 1 ตุลาคม 2563

26

จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย  จํานวน 2 รายการ 96,300.00 96,300.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 96,300.00 บรูเกอร สวิสเซอรแลนด เอจี 96,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 046/2564 1 ตุลาคม 2563

27

จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาเครื่อง Scanning Electron Microscope (SEM) 214,000.00 214,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศ

ไทย) จํากัด

214,000.00 บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น 

(ประเทศไทย) จํากัด

214,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 047/2564 1 ตุลาคม 2563

28

จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาเครื่องสํารองไฟฟา (UPS) 41,730.00 41,730.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู.พ.ีเอส. (ไทย

แลนด) จํากัด

41,730.00 บริษัท วิคทรอน ยู.พ.ีเอส. 

(ไทยแลนด) จํากัด

41,730.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 048/2564 1 ตุลาคม 2563

29

จางใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย จํานวน 2 รายการ 55,640.00 55,640.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 55,640.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค 

จํากัด

FEN-CON 049/2564 1 ตุลาคม 2563

30

จางใหบริการบํารุงรักษาครุภัณฑการศึกษาและวิจัย เครื่อง Inductively Coupled 

Plasma (ICP) ยี่หอ PerkinElmer รุน OPTIMA2000DV จํานวน 1 เครื่อง

75,970.00 75,970.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอรกินเอลเมอร จํากัด 75,970.00 บริษัท เพอรกินเอลเมอร 

จํากัด

75,970.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 050/2564 1 ตุลาคม 2563

31

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟต ยี่หอ มิตซูบิชิ (ไมรวมอะไหล) อาคารเคเอกซ 

จํานวน 5 ชุด

330,000.00 328,727.54 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิซซูบิชิ เอลเลเวเตอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

328,727.54 บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร

 (ประเทศไทย) จํากัด

328,727.54 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 051/2564 1 ตุลาคม 2563

32

จางใหบริการกําจัดปลวก ยุง มด แมลง หนู และสัตวนารําคาญตามฤดูกาลภายใน มจธ.

บางขุนเทียน จํานวน 11 อาคาร

460,000.00 455,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอรวิส

 จํากัด

455,000.00 บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง 

เซอรวิส จํากัด

455,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 052/2564 1 ตุลาคม 2563

33

จางใหบริการงานเครื่องฆาเชื้อกําจัดกลิ่นและอุปกรณสุขอนามัยสําหรับหองน้ํา จํานวน 4 

อาคาร

210,000.00 204,091.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง เซอรวิส

 จํากัด

204,091.80 บริษัท กําแพงเพ็ชร คลีนนิ่ง 

เซอรวิส จํากัด

204,091.80 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 053/2564 1 ตุลาคม 2563

34

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟตโดยสารและลิฟตขนของอาคารวิจัยและนวัตกรรม

กระบวนการชีวภาพ BRI ยี่หอ โอทิส (รวมอะไหล) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

 ี ี  ํ   

200,000.00 196,452.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร (ประเทศ

ไทย) จํากัด

196,452.00 บริษัท โอทิส เอเลเวเทอร 

(ประเทศไทย) จํากัด

196,452.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 054/2564 1 ตุลาคม 2563

35

จางใหบริการบํารุงรักษาเชิงปองกันลิฟตโดยสาร (ไมรวมอะไหล) ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี (บางขุนเทียน) จํานวน 13 ชุด

230,000.00 225,180.43 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด 225,180.43 บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จํากัด 225,180.43 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BKT-CON 055/2564 1 ตุลาคม 2563

36

จางเหมาใหบริการบํารุงรักษาระบบกลองวงจรปด (CCTV SYSTEM) จํานวน 1 ระบบ 27,500.00 27,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด วี คอมมิวนิเคชั่น 

เซอรวิส เน็ทเวิรค จํากัด

27,285.00 บริษัท เอส แอนด วี คอม

มิวนิเคชั่น เซอรวิส เน็ทเวิรค

 ํ ั

27,285.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-CON 058/2564 1 ตุลาคม 2563

37

จางทําหมอนรองคอแบบเปาลม สําหรับเปนของที่ระลึกในงานพิธีพระราชทานปริญญา

บัตร 3 มหาวิทยาลัย/สถาบัน ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 14900 ชิ้น 500,000.00 491,682.12

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บิ๊ก โอ จํากัด 491,682.12 บริษัท บิ๊ก โอ จํากัด 491,682.12

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT-CON 061/2564 5 ตุลาคม 2563

38 จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องวิเคราะหพื้นที่ผิวและคุณสมบัติของรูพรุน จํานวน 1 ชุด 37,000.00 37,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 37,000.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จํ  37,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ KMUTT-CON 062/2564 16 ตุลาคม 2563

39

จางใหบริการบํารุงรักษาเครื่องวิเคราะหหาปริมาณธาตุหรือโลหะหนักชนิดตางๆโดยใช

การดูดกลืนแสง จํานวน 1 เครื่อง
15,515.00 15,515.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น 

จํากัด 15,515.00

บริษัท โคแอกซ กรุป คอร

ปอเรชั่น จํากัด 15,515.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ

KMUTT-CON 063/2564 16 ตุลาคม 2563

40 ซื้อสิทธิในการใชโปรแกรม Digimat install PC จํานวน 1 License ระยะเวลา 1 ป 214,000.00 214,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เทค เคิรฟ เอไอ อินโนเวชั่น จํา 214,000.00 บริษัท เทค เคิรฟ เอไอ อินโนเว  214,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุประการ

ISTRS-CON 064/2564 22 ตุลาคม 2563



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

1 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนตุลาคม 2563 400,000.00 380,113.35 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon Web Services, Inc. 382,936.03 Amazon Web Services, Inc. 382,936.03 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 001/2564 5 ตุลาคม 2563

2

ซื้อสิทธิ์ในการใชบริการแพลตฟอรม Atlassian จํานวน 1 รายการ ระยะเวลา 1 ป  โดยเริ่ม

ตั้งแตวันที่ 16 ตุลาคม  2563  ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 300,000.00 207,283.67 วิธีเฉพาะเจาะจง Atlassian Pty Ltd., 203,620.71 Atlassian Pty Ltd., 203,620.71 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 002/2565 16 ตุลาคม 2563

3 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลและความเร็วกระแสน้ํา จํานวน 2 เครื่อง 118,000.00 118,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทีซีจี พลัส จํากัด 118,000.00 บริษัท ทีซีจี พลัส จํากัด 118,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-PO 001/2564 20 ตุลาคม 2563

4 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนพฤศจิกายน 2563 400,000.00 380,150.88 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon Web Services, Inc. 380,150.88 Amazon Web Services, Inc. 382,936.03 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 003/2564 28 ตุลาคม 2563

5 ตูปลอดเชื้อ  Bฺiosafety Cabinet class II แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 498,800.00 498,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอโครเทค จํากัด 495,000.00 บริษัท ไอโครเทค จํากัด 495,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-PO 003/2564 28 ตุลาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนตุลาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน พฤศจิกายน 2563 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1. บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั่ม เทคโนโลยี 

จํากัด
595,348.00

2. บริษัท ดับบลิวพีเอ็น เทรดดิ้ง จํากัด 597,274.00

3. บริษัท นีโอแวค จํากัด 642,000.00

900,000.00 904,150.00 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร์ 900,000.00

บริษัท เอ็นวิชั่น ไซพลัส จํากัด 903,500.00

940,000.00 920,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 920,000.00 บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 920,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

4
ตู้อบลมร้อน ขนาด 107 ลิตร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

เครื่อง
103,790.00 103,790.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จํากัด 103,790.00 บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จํากัด 103,790.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SEEM-CON 069/2564 5 พฤศจิกายน 2563

บริษัท ไลท์ซอร์ส จํากัด 1,149,180.00

บริษัท มิสเตอร์ทีม โปรดักชั่นส์ จํากัด 1,198,400.00

บริษัท คนมีไฟ จํากัด 1,177,000.00

บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด 950,000.00

บริษัท เซ้าเทอร์น ครอส จํากัด 1,150,000.00

บริษัท เอ็นไลท์เท่น คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไท 1,080,000.00

7
กล้องจุลทรรศน์ชนิดแสงส่องกราดด้วยเลเซอร์ สําหรับงานวัสดุศาสตร์ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
16000000 16000000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จํากัด 16,000,000.00 บริษัท รัชมอร์ พรีซิชั่น จํากัด 16,000,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 098/2564 16 พฤศจิกายน 2563

1,073,932.00 1,073,932.00 1,073,932.00 KMUTT-CON 107/2564 17 พฤศจิกายน 2563

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย. อาร์ 1,443,000.00 ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย. อาร์ 1,443,000.00

2. บริษัท พี. ที. เอส. จํากัด 1,448,000.00

10
เครื่องย่อยสลายสารระบบไมโครเวฟ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน

 1 ชุด
1,712,000.00 1,712,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 1,637,720.00 บริษัท สิทธิพรแอสโซซิเอส จํากัด 1,637,720.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 106/2564 23 พฤศจิกายน 2563

11
ชุดเครื่องมือตรวจวัดหลายตัวแปรระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แขวงท่าข้าม เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง
650,000.00 650,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 650,000.00 บริษัท กรีน บรรยัณ จํากัด 650,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 110/2564 23 พฤศจิกายน 2564

12
เครื่องวัดความหนืดแบบรวดเร็ว แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
2,124,000.00 2,123,950.00 วิธีคัดเลือก บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากัด 2,090,000.00 บริษัท จาร์พา เท็คเซ็นเตอร์ จํากัด 2,090,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 111/2564 24 พฤศจิกายน 2564

6 พฤศจิกายน 2563KMUTT-CON 094/2564ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ1,149,180.00บริษัท ไลท์ซอร์ส จํากัด

12 พฤศจิกายน 2563ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ900,000.00ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร์

SEEM-CON 090/2564 13 พฤศจิกายน 2563

วิธีคัดเลือก

8 จ้างทําหนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรม มจธ.ครบรอบ 60 ปี จํานวน 6 รายการ

PDTI-CON 097/2564

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซัน ครีเอชั่น จํากัด 1,073,932.00 บริษัท ซัน ครีเอชั่น จํากัด

กล้องถ่ายภาพความร้อน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

จ้างให้บริการติดตั้งระบบแสงเสียง วิดีทัศน์ สําหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประจําปีการศึกษา พ.ศ. 2562
5 1,250,000.00     1,149,180.00

950,000.006
เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบไฮโดรเจอเปอร์ออกไซด์ พลาสม่า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง
950,000.00 950,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไบโอ เมดิคอล ซัพพลาย จํากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 065/2564 2 พฤศจิกายน 2563บริษัท โปรดัคทีฟ แวคคั่ม เทคโนโลยี จํากัด 595,348.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON  099/2564 13 พฤศจิกายน 2563

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 104/2564 18 พฤศจิกายน 2564

2
ชุดปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแบบควบคุมอุณหภูมิพร้อมโต๊ะปฏิบัติการ แขวงท่าข้าม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

วิธีซื้อหรือจ้าง

1
ชุดปั๊มสุญญากาศ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
597,500.00 597,488.00 วิธีคัดเลือก

3

9
ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ตู้
1,450,000.00 1,450,000.00 วิธีคัดเลือก



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
วิธีซื้อหรือจ้าง

13 จ้างเหมาปรับปรุงสํานักงานอธิการบดี ชั้น 2 และชั้น 5 (ส่วนที่เหลือ) 19,400,000.00 19,333,161.20 1. บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด 17,950,000.00 บริษัท จี-เซเว่น คอร์ปอเรชั่น จํากัด 17,900,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 112/2564 24 พฤศจิกายน 2564

2. บริษัท ยู่ฮุย อินทีเรีย จํากัด 18,700,000.00

14 เครื่องวัดคุณภาพน้ํา แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 980,000.00 979,050.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 979,050.00 บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จํากัด 979,050.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 115/2564 24 พฤศจิกายน 2563

15
เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ําหนักและพลังงานของสารโดยใช้ความร้อน 

ตําบลรางบัว อําเภอตจอมบึง จังหวัดราชบุรี  จํานวน 1 ชุด
2,400,000.00 2,350,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมทเล่อร์ - โทเดโล (ประเทศไทย) จําก 2,350,000.00 บริษัท เมทเล่อร์ - โทเดโล (ประเทศไทย) จํากัด 2,350,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 116/2564 26 พฤศจิกายน 2563

16
ชุดฝึกปฏิบัติการตรวจสอบส่วนผสมทางเคมีของวัสดุ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด
2,250,000.00 2,200,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จํากัด 2,195,000.00 บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จํากัด 2,195,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 100/2564 27 พฤศจิกายน 2563

17
เครื่องขัดผิวชิ้นงานโลหะด้วยกระแสไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง
898,800.00 898,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จํากัด 895,000.00 บริษัท เอสทีพี แอ็ดวานซ์ โพรดักส์ จํากัด 898,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 121/2564 27 พฤศจิกายน 2563

18
เครื่องทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
874,200.00 874,790.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีฎซิชั่น อิควิปเมนต์ จํากัด 874,190.00 บริษัท พรีฎซิชั่น อิควิปเมนต์ จํากัด 874,190.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 125/2564 27 พฤศจิกายน 2563

19
เครื่องแยกสารด้วยเมนเบรนกึ่งอัตโนมัติ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง
2400000 2400000 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 2,400,000.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 2,400,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ kMUTT-CON 108/2564 30 พฤศจิกายน 2563

20
ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด
1,605,000.00 1,605,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จํากัด 1,605,000.00 บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จํากัด 1,605,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 114/2564 30 พฤศจิกายน 2563

1,284,000.00 1,271,160.00 (e-bidding) บริษัท แอบโซลูท นอร์ม จํากัด 948,020.00 บริษัท แอบโซลูท นอร์ม จํากัด 948,020.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

บริษัท คิว. เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จํ 1,048,000.00

บริษัท อินเตอร์-เม็ค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จํากัด 1,048,600.00

บริษัท ดับเบิ้ลที แอนด์เอส คอนสตรัคชั่น จํา 1,112,800.00

บริษัท เนโร เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 936,000.00

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จํากัด 999,560.00

บริษัท พี.ที.ซี. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ออโตเมชั่น 1,027,200.00

BGM-CON 118/2564 30 พฤศจิกายน 2563

วิธีคัดเลือก

21

ซื้อเครื่องสูบน้ําประปา อาคารสํานักหอสมุด อาคารภาควิชาจุลชีววิทยา และอาคาร

พระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ชุด



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ผู้ได้รับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญา ในการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
วิธีซื้อหรือจ้าง

1 จ้างเหมาบริการสถานที่จัดงานพิธีพระราชธานปริญญาบัตร ประจําปีการศึกษา 2562 4,400,000.00 4,400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปรินทร จํากัด 440,000.00 บริษัท ปรินทร จํากัด 4,400,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT - PO 008/2564 3 พฤศจิกายน 2563



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

1 แบตเตอรี่สําหรับระบบโทรศัพท มจธ.บางมด จํานวน 32 ลูก 160,000.00 152,582.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด (มหาชน) 152,582.00 บริษัท ล็อกซเลย ไวรเลส จํากัด (มหาชน) 152,582.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประกา CC-CON 059/2564 2 พฤศจิกายน 2563

2 จางเหมาเดินสายสัญญาณระบบเครือขาย มจธ.  บางมด จํานวน 1 งาน 190,000.00 178,690.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 178,500.00 บริษัท บีเอ็นเค คอมพิวเตอร แอนด เน็ตเวิรค จํากัด 178,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประกา CC-CON 060/2564 2 พฤศจิกายน 2563

3 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 499,950 499,904

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด 499,904 บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิสเซส จํากัด 499,904 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประกา BGM-CON 067-2564 2 พฤศจิกายน 2563

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 499,797.00

บริษัท ซัสเทนเอเบิล โซลูชั่น จํากัด 666,000.00

บริษัท เอ็ดดู พารท จํากัด 505,575.00

5 เครื่องปนเหวี่ยงหลอดทดลองขนาดเล็กชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 230,000.00 230,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

หางหุนสวนจํากัด เอ็น.วาย อาร. 228,000.00 หางหุนสวนจํากัด เอ็น.วาย อาร. 228,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 074/2564 4 พฤศจิกายน 2563

6 ชุดเครื่องยอยเซลลดวยคลื่นความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 460,000.00 460,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 458,000.00 บริษัท เอสพีซี อารที จํากัด 458,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 075/2564 4 พฤศจิกายน 2563

7

ตูอบลมรอนแขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

104,900.00 103,790.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 103,790.00 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 103,790.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา SEEM-CON 069/2564 5 พฤศจิกายน 2563

8 ชุดทดลองหุนยนต แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 498,100.00 492,200.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แอสราส จํากัด 489,632.00 บริษัท แอสราส จํากัด 489,632.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา FIET-CON 078/2564 5 พฤศจิกายน 2563

9 ชุดทดลองสําหรับงานประมวลผลทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 497,000.00 497,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทพรัตน เอนเนอรจี แอนด เอนจิเนียริ่ง 497,000.00 บริษัท เทพรัตน เอนเนอรจี แอนด เอนจิเนียริ่ง จํากัด 497,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา FIET-CON 079/2564 5 พฤศจิกายน 2563

10
เครื่องวิเคราะหทางเคมีไฟฟาแบบพกพา แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ เครื่อง

375,600.00 375,600.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไรทส อินสตรูเมนส จํากัด 375,600.00 บริษัท ไรทส อินสตรูเมนส จํากัด 375,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา PDTI-CON082/2564 6 พฤศจิกายน 2563

11 ชุดตูอบลมรอน แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร  จํานวน 1 ตู 112,400.00 112,350.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 112,350.00 บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 112,350.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา PDTI-CON083/2564 6 พฤศจิกายน 2563

12 จางออกแบบปรับปรุงหอง Webinar จํานวน 1 รายการ 63,000 63,000
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท จํากัด 61,000 บริษัท ทรัสที แมเนจเมนท จํากัด 61,000 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

LIB-CON 085/2564 6 พฤศจิกายน 2563

13 SIM Coder Package และ PIL Module สําหรับโปรแกรม PSIM แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 417,300.00 417,300.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เรียล บีพีเอ็ม จํากัด 417,300.00 บริษัท เรียล บีพีเอ็ม จํากัด 410,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 088/2564 6 พฤศจิกายน 2563

14 ซื้อเครื่องทดสอบแบตเตอรี่แรงดันสูงสําหรับ EV และ PHEV แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 235,400 236,470

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ไฟฟาอุตสาหกรรม จํากัด 236,470 บริษัท ไฟฟาอุตสาหกรรม จํากัด 236,470

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 072/2564 9 พฤศจิกายน 2563

15

ชุดวิเคราะหและบันทึกคุณภาพทางไฟฟาแบบพกพาสําหรับประหยัดพลังงาน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 473,400.00 473,368.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 472,940.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จํากัด 472,000.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ FEN-CON 073/2564 9 พฤศจิกายน 2563

16
ตูบมคุมอุณหภูมิต่ํา BOD แขวงบางมด เขตทุงครุ
กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

500,000.00 500,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซายนลูชั่น จํากัด 495,000.00 บริษัท ซายนลูชั่น จํากัด 495,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา SEEM-CON 081/2564 9 พฤศจิกายน 2563

17

ชุดวิเคราะหกําลังและคุณภาพไฟฟา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 4 ชุด 363,800.00 363,800.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แอสราส จํากัด 363,800.00 บริษัท แอสราส จํากัด 363,800.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ FEN-CON 087/2564 9 พฤศจิกายน 2563

18

เครื่องลดขนาดดวยคลื่นความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 198,800.00 195,703.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษั ท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด 195,703.00 บริษั ท ฟนิกซ ไซแอนติฟค จํากัด 195,703.00
ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ FEN-CON 070/2564 10 พฤศจิกายน 2563

19 เครื่องผลิตน้ําบริสุทธิ์คุณภาพสูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 480,000.00 480,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 480,000.00 บริษัท แบงเทรดดดิ้ง 1992 จํากัด 480,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 071/2564 10 พฤศจิกายน 2563

20 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ 343,000.00 308,930.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 307,946.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 307,946.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา LIB-CON 086/2564 10 พฤศจิกายน 2563

21 เครื่องวัดคาอิมพีแดนซความถี่สูง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 198,000.00 197,950.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 197,950.00 บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 197,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 089/2564 10 พฤศจิกายน 2563

22 ซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 3 รายการ ดังนี้

23 เครื่องกัดเพลาตั้ง พรอมอุปกรณ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 310,300.00 310,300.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เฉียนจี้เครื่องจักรกล จํากัด 310,300.00 บริษัท เฉียนจี้เครื่องจักรกล จํากัด 310,300.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา FEN-CON 080/2564 11 พฤศจิกายน 2563

24 เครืองปนเหวียงความเร็วสูงควบคุมอุณหภูมิ 
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 เครื่อง

363,800.00 358,450.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 358,450.00 บริษัท โคแอกซ กรุป คอรปอเรชั่น จํากัด 358,450.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา SEEM-CON 092/2564 12 พฤศจิกายน 2563

25 ตูดูดควันไอระเหยสารเคมี
แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 
จํานวน 1 เครื่อง

450,000.00 401,250.00
วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแผคเจอริ่ง จํากัด 400,000.00 บริษัท ออฟฟเชียล อีควิปเมนท แมนูแฟคเจอริ่ง จํากัด 400,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา SEEM-CON 091/2564 12 พฤศจิกายน 2563

26

เครื่องกวนสารละลายดวยแมเหล็ก แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ เครื่อง

130,000.00 130,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซแอล ไบโอเทค จํากัด

130,000.00 บริษัท เอ็กซแอล ไบโอเทค จํากัด 130,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา PDTI-CON 096/2564 17 พฤศจิกายน 2563

27 เครื่องมือวัดและบันทึกสัญญาณจากเซ็นเซอรแบบ 20 ชองสัญญาณ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 452,600.00 452,600.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เคียววาเด็นเกียว (ไทยแลนด) จํากัด 452,600.00 บริษัท เคียววาเด็นเกียว (ไทยแลนด) จํากัด 452,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา FEN-CON 076/2564 18 พฤศจิกายน 2563

28

ตูบมเพาะเชื้อดวยกาซคารบอนไดออกไซด แขวงทาขาม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ เครื่อง

428,000.00 428,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท กิบไทย จํากัด 428,000.00 บริษัท กิบไทย จํากัด 428,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา PDTI-CON 095/2564 18 พฤศจิกายน 2563

29 ซื้อครุภัณฑจํานวน 3 รายการ 363,000.00 361,981.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 361,981.00 บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด 361,981.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา LIB-CON 105/2564 23 พฤศจิกายน 2563

30 ชุดทดลองหาประสิทธิภาพของกังหันน้ําแบบเพลตันและฟรานซิสขนาดเล็ก แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 380,000.00 380,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริ ษัท เอสซอม จํากัด 374,500.00 บริ ษัท เอสซอม จํากัด 370,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FEN-CON 077/2564 25 พฤศจิกายน 2563

31 ชุดถายทอดสดและบันทึกการเรียนการสอน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 333,400.00 333,400.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท มาโครแคร จํากัด 333,400.00 บริษัท มาโครแคร จํากัด 333,400.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FIET-CON 101/2564 26 พฤศจิกายน 2563

32 เครื่องวิเคราะหกาซชีวภาพแบบพกพา แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 485,000.00 485,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 485,000.00 บริษัท เอ็นเทค อินดัสเทรียล โซลูชั่น จํากัด 485,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FIET-CON 102/2564 26 พฤศจิกายน 2563

33 ชุดอุปกรณชวยสอนประจําหองเรียน แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 485,000.00 485,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท นัมเบอรวัน คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด 485,000.00 บริษัท นัมเบอรวัน คอมพิวเตอร เซอรวิส จํากัด 485,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

FIET-CON 103/2564 27 พฤศจิกายน 2563

34 ซื้อครุภัณฑสํานักงาน จํานวน 2 รายการ 432,000.00 430,589.40 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไทยโปรกรุป จํากัด 430,589.00 บริษัท ไทยโปรกรุป จํากัด 430,589.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประกา LIB-CON 123/2564 27 พฤศจิกายน 2563

35 ซื้อสิทธิการใชงานระบบบริหารจัดการกิจกรรม KMUTT Event on the Cloud จํานวน 1 ระบบ ระยะเวลา 1 ป 500,000.00 497,550.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ซิปอีเวนท จํากัด 497,550.00 บริษัท ซิปอีเวนท จํากัด 497550

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุก
ประการ

KMUTT-CON 133/2564 30 พฤศจิกายน 2563

ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจางวิธีซื้อหรือจาง รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ

4

ซื้อแวนตาฉายภาพสามมิติ แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 3 ชุด 510,400.00 510,000.00

วิ ธีคัดเลือก

FIBO-CON 068/2564 4 พฤศจิกายน 2563บริษัท วีนัส ซัพพลาย จํากัด 499,797.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 เครื่องหาพิกัดดวยสัญญาณดาวเทียม GNSS พรอมอปกรณประกอบ แขวงบางมด เขตทงคร กรงเทพมหานคร จํานวน 1 ชด 374,500.00 374,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ฮอลลีวด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 374,500.00 บริษัท ฮอลลีวด อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 374,500.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FSci-PO 002/2564 2 พฤศจิกายน 2563
2 จางเหมาบริการสถานที่สําหรับจัดจําหนายดอกไมและของที่ระลึกในงานพิธพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2562 จํานวน 1 งาน 107,000.00 107,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ปรินทร จํากัด 104,000.00 บริษัทปรินทร จํากัด 107,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT - PO 011/2564 3 พฤศจิกายน 2563
3 อากาศยานไรคนขับ (UAV Drone) จํานวน 1 ชด 450,000.00 450,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิสทรอนิกส จํากัด 440,000.00 บริษัท ซิสทรอนิกส จํากัด 440,000.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FSci-PO 007/2564 5 พฤศจิกายน 2563
4 จางเหมารถยนตโดยสารปรับอากาศสําหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปการศึกษา 2562 (พ.ศ.2563) 185,000.00 183,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 169,500.00 บริษัท บี แอนด ที เจนเนอรัล จํากัด 169,500.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ BGM-PO 010/2564 5 พฤศจิกายน 2563
5 ดิจิตอลออสซิลโลสโคป แบบเก็บคาได (Digital Storage Oscilloscope) จํานวน 12 เครือง 205,400.00 205,392.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด 205,392.00 บริษัท เทคโนโลยี เทสท ซิสเต็ม จํากัด 205,392.00 ถกตองตรงตามเงื่อนไขทกประการ FSCI-PO12/2564 5 พฤศจิกายน 2563
6 ซื้อเซ็นเซอรไลดาแบบ 3 มิติ จํานวน 1 ตัว 172,000.00 170,921.80 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด จํากัด 170,921.80 บริษัท โกลบอลโทรนิค อินเตอรเทรด จํากัด 170,921.80 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FIBO-PO 009/2564 6 พฤศจิกายน 2563

7 จางทําแผงกั้นปองกัน COVID-19 จํานวน 1 ชุด 125,000.00 125,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทอปทูลส จํากัด 125,000.00 บริษัท ทอปทูลส จํากัด 125,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-PO 013/2564 6 พฤศจิกายน 2563

8 เครืองเคลือบแบบสล็อตดาย (Slot die) จํานวน 1 เครือง 497,693.33 469,805.48 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท InfinityPV Aps 497,693.33 บริษัท InfinityPV Aps 497,693.33 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FSCI-IPO 005/2564 12 พฤศจิกายน 2563
9 ชดเครื่องปดผนึกภาชชนะบรรจชนิดถาดพลาสติกดวยระบบสญญากาศ แขวงบางมด เขตทงคร กรงเทพมหานคร จํานวน 1 ชด 454,800.00 454,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สามรักเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 454,800.00 บริษัท สามรักเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 454,800.00 ถกตองตรงตามเงื่อนไขทกประการ FEN-PO 005/2564 12 พฤศจิกายน 2563
10 ซื้อเครื่องบันทึกขอมล แขวงบางมด เขตทงคร กรงเทพมหานคร จํานวน 2 เครื่อง 200,000.00 198,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม.ที.เค มารเก็ตติ้ง จํากัด 198,500.00 บริษัท เอ็ม.ที.เค มารเก็ตติ้ง จํากัด 198,500.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ FIET-PO 014/2564 16 พฤศจิกายน 2563
11 เครื่องคอมพิวเตอรพกพา 159,430.00 159,430.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จํากัด 159,430.00 บริษัท เอส พี คอม จํากัด 159,430.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 017/2564 25 พฤศจิกายน 2563
12 วัสดุการศึกษา 500,000.00 498,299.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พรีเมียร ออโตเมชัน เซนเตอร จํากัด 498,299.00 บริษัท พรีเมียร ออโตเมชัน เซนเตอร จํากัด 498,299.00 ถกตองตรงตามเงื่อนไขทกประการ FIBO-PO 018/2564 26 พฤศจิกายน 2563
13 จางเหมาจัดงานโครงการจัดประชมประจําปเครือขายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแหงประเทศไทย ครั้งที่ 5 และ 300,000.00 273,920.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยนิซอส มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด 273,920.00 บริษัท ยนิซอส มารเก็ตติ้ง แอนด เอ็นจิเนี่ยริ่ง จํากัด 273,920.00 ถูกตองตรงตามเงือนไขทุกประการ KMUTT-PO 019/2564 30 พฤศจิกายน 2563

วิธีซื้อหรือจาง รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนพฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วันที 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดือน ธันวาคม 2563  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
1 เครื่องตรวจวิเคราะห์พันธะไดซัลไฟด์ด้วยเทคนิคแอลซีเอ็มเอสเอ็มเอสแบบควอด

รูโพลไทม์ออฟไฟด์แมสสเปคโตรมิเตอร์ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

18,000,000.00 18,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 18,000,000.00 18,000,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 113/2564 1 ธันวาคม 2563

1. บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 3,980,000.00 3,980,000.00
KMUTT-CON 122/2564 1 ธันวาคม 2563

2. บริษัท วนาไซเอนซ์ จํากัด 4,387,000.00

3 ชุดกลั่นระเหยสารแบบหมุน ขนาด 50 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ แขวงท่าข้าม เขตบาง

ขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

400,000.00 400,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 

3,990,000.00

3,990,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 126/2564 1 ธันวาคม 2563

4 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 2 รายการ 3,745,000.00 3,745,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท วิน สยาม จํากัด 3,740,000.00 3,740,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 109/2564 2 ธันวาคม 2563

เครื่องตรวจวัดและวิเคราะห์ภาพของสมองมนุษย์ โดยการตรวจจับระดับของ

ฮีโมโกลบินในขณะที่สมองทํางาน (Functional Near-Infrared Spectroscopy 

System) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

3,385,000.00 3,385,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บีเอจเอช เมดิคอล จํากัด 3,385,000.00 3,385,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 117/2564 2 ธันวาคม 2563

เครื่องตรวจวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์และชุดอุปกรณ์สําหรับผสมและการโฮโมจี

ไนซ์อาหารเหลว แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,000,000.00 1,000,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 998,900.00 998,900.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SBT-CON 119/2564 2 ธันวาคม 2563

6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดชนิดฟิล์ดอิมิชชั่นแบบตั้งโต๊ะ แขวงท่า

ข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครือง 6,000,000.00 6,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จํากัด 6,000,000.00 6,000,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 124/2564 2 ธันวาคม 2563

7 ชุดตู้บ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่าและควบคุมอุณหภูมิ (incubater shaker) แขวงท่า

ข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

1,016,000.00 1,016,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริอินสตรูเม้นท์ จํากัด 1,016,000.00 1,016,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 128/2564 3 ธันวาคม 2563

1,399,600.00 1,399,560.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท พริมา ไซเอ็นติฟิค จํากัด 1,392,000.00

KMUTT 130/2564 3 ธันวาคม 2563

2. บริษัท อีโวแล็บ (ประเทศไทย) จํากัด 1,480,000.00

9 ชุดตรวจวัดชนิดอินฟราเรด แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 เครื่อง 2,200,000.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท กิตติสิทธิ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 2,200,000.00

2. บริษัท เอช.วี.ที. ซัพพลาย จํากัด 2,300,000.00

10 เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเทคนิคการเลี้ยวเบนของรังสีเอ็กซ์ ตําบลรางบัว

 อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 ชุด

5,698,000.00 5,709,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 5,698,000.00 5,698,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 137/2564 7 ธันวาคม 2563

11

เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีน (Fast Protein Liquid Chomatography ; 

FPLC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด

1,970,000.00 1,970,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 1,970,000.00 1,970,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 140/2564 7 ธันวาคม 2563

12

ชุดเครื่องวัดปฏิกิริยาการดูดกลืนแสงและการเรืองแสงในไมโครเพลท แขวงบาง

มด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

2,500,000.00 2,498,985.00 วิธีคัดเลือก ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอ็น.วาย.อาร์ 2,489,000.00 2,489,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 129/2564 8 ธันวาคม 2563

13 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 2 รายการ 1,225,200.00 1,225,150.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เวิลด์ไวด์ เทรด ไทย จํากัด 1,225,150.00 1,225,150.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 135/2564 8 ธันวาคม 2563

14

เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (HPLC) แขวงท่าข้าม เขต

บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,600,000.00 2,600,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จํากัด 2,585,000.00 2,585,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 136/2564 8 ธันวาคม 2563

15

ชุดปฏิบัติการระบบอัตโนมัติสั่งการผ่าน IoT พร้อมหุ่นยนต์แขนกล แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,100,000.00 2,069,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็ดดู-แคร์ เทค จํากัด 2,069,000.00 2,065,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 144/2564 8 ธันวาคม 2563

บริษัท โมชั่นอินเทลลิเจนซ์ เทคโนโลยี่ จํากัด 1,984,850.00

ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

2

เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติทางความร้อนของวัสดุ (Thermogravimetric 

Analyzer) จํานวน  1 ชุด 3,983,200.00 3,983,200.00 วิธีคัดเลือก

5

8

ตู้อบเลี้ยงเชื้อควบคุมอุณหภูมิต่ํา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 2 ชุด 1,392,000.00

2,200,000.00

KMUTT-CON 132/2564 4 ธันวาคม 2563



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอล.คูล เอ็นจิเนียริ่ง 1,597,082.00

2.บริษัท คิว.เอ็ม เอ็นจิเนียริ่ง ดีเวลอปเม้นท์ จํากัด 1,688,000.00

3.บริษัท แม็คเอนเนอยี อีโวลูชั่น จํากัด 1,899,000.01

4.บริษัท อรุณสวัสดิ์ เอ็กเพรส จํากัด 1,930,000.00

1.บริษัท พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จํากัด 937,000.00

2.บริษัท ทริพเพิล เอ็กซ์เพิร์ท จํากัด 940,000.00

18
เครื่องวัด Fluorescence lifetime แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

จํานวน 1 ชุด
3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศณ์เทค จํากัด 2,995,000.00 2,995,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 145/2564 14 ธันวาคม 2563

19 ซื้อเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

642,000.00 642,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญทัศน์ จํากัด 642,000.00 642,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 150/2564 14 ธันวาคม 2563

20 เครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance 

Liquid Chromatography : HPLC) แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

4,000,000.00 4,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟิค จํากัด 3,998,000.00 3,998,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 152/2564 14 ธันวาคม 2563

21 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จํานวน 2 รายการ 14,280,000.00 14,280,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ภูดิศณ์เทค จํากัด 14,270,000.00 14,270,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 146/2564 14 ธันวาคม 2563

22 ซื้อเครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคฟลูออเรสเซนต์และเคมิลูมิเนส

เซ็นต์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 2,000,000.00 2,000,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 151/2564 16 ธันวาคม 2563

23 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 3 รายการ 1,166,300.00 1,188,150.00

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี เซอร์วิส แอนด์ เทรดดิ้ง 

จํากัด 1,165,000.00 1,165,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 157/2564 16 ธันวาคม 2563

24

ชุดขยายสัญญาณสําหรับแหล่งจ่ายกําลังไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,559,000.00 1,822,210.00

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บริษัท เจนิทรอนเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,556,000.00 1,556,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 169/2564 16 ธันวาคม 2563

บริษัท ยูนิไพร์ม จํากัด 1,086,000.00

บริษัท ซีนิท อินโนเวชั่น จํากัด

บริษัท ซีทีไอ แอนด์ซายน์ จํากัด

26 ซื้อชุดวิเคราะห์พลังงานไฟฟ้าและการเผาไม้ของเครื่องยนต์สําหรับยานยนต์

สมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

3,258,150.00 3,258,150.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดิววีวอฟต์ จํากัด 3,258,150.00 3,258,150.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 168/2564 17 ธันวาคม 2563

27 ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย จํานวน 1 ระบบ 3,000,000.00 2,829,293.59 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซิมพลิฟาย ไอที (ประเทศไทย) จํากัด 2,826,324.75 2,826,324.75

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 141/2564 18 ธันวาคม 2563

28

ชุดวิเคราะห์แก๊สในโลหะและรอยเชื่อม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 4,494,000.00 4,494,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 4,494,000.00 4,494,000.00

ถูกต้ฎองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 149 /2564 18  ธันวาคม  2563

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด สันต์สถาปัตย์ 2,100,000.00

2. บริษัท โอเวอร์โฟล ดีไซน์ แอนด์ บิลด์ จํากัด 2,138,000.00

1,597,082.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 139/2564 9 ธันวาคม พ.ศ.256316

หอผึ่งระบบปรับอากาศ (Cooling Tower) อาคารสํานักงานอธิการบดี พร้อม

ติดตั้ง แขวงบางมด    เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 ชุด

1,955,100.00 1,951,266.27 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

930,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 143/2564 14 ธันวาคม 2563

17 เครื่องทดสอบวัสดุอเนกประสงค์ขนาด 100 กิโลนิวตัน ควบคุมการทํางานด้วย

คอมพิวเตอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

930,000.00 941,600.00 วิธีคัดเลือก

17 ธันวาคม 2563

1,086,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 171/2564

25 เครื่องจําลองแสงอาทิตย์ ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 

เครื่อง

1,100,000.00 1,100,000.00 วิธีคัดเลือก

2,100,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 155/2564  

18 ธันวาคม พ.ศ.

256329

จ้างเหมาก่อสร้างฐานรากและบ่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายแบบกลางแจ้ง แขวงท่าข้าม 

เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 2,300,000.00 2,229,116.61

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

30 ครุภัณฑ์การศึกษา 3 รายการ 14,266,100.00 14,265,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จํากัด 14,260,000.00 14,260,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 156/2564 18 ธันวาคม 2563

31 เครื่องวัดความหนืดและการไหลของพอลิเมอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

3,470,000.00 3,466,800.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,466,800.00 3,463,590.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 160/2564 18 ธันวาคม 2563

32 เครื่องวัดขนาดอนุภาค แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 3,279,100.00 3,279,015.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จํากัด 3,279,015.00 3,250,000.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 161/2564 18 ธันวาคม 2563

33 ครุภัณฑ์การศึกษา จํานวน 2 รายการ 7,565,300.00 7,564,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จํากัด 7,565,300.00 7,560,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 162/2564 18 ธันวาคม 2563

บริษัท ควอลิตี้ รีพอร์ท จํากัด 961,800.00

ห้างหุ้นส่วนจํากัด เสกสรรเอ็นจิเนียริ่ง 966,000.00

35

เครื่องทดสอบ Density แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

เครื่อง 891,800.00 902,010.00

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 877,400.00 877,400.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 170/2564 18 ธันวาคม 2563

บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จํากัด 1,847,000.00

บริษัท ยูนิซอฟต์ ซิสเต็ม จํากัด

บริษัท พีลาทัส จํากัด

37

เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักของสารด้วยความร้อน แขวงบางมด เขต

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 2,000,000.00 1,995,550.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จํากัด 1,995,000.00 1,995,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 173/2564 18 ธันวาคม 2563

38 ชุดทดลองสายอากาศ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 

ชุด

650,000.00 650,000.00 วิธีคัดเลือก 1.บริษัท ไออาร์ซี เทคโนโลยีส์ จํากัด 639,999.32 639,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 167/2564 18 ธันวาคม 2563

2. บริษัท แอโร อินสตรูเม้นท์ จํากัด 650,000.00

เครื่องเลเซอร์มาร์กโมเดล MDX 1500 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด

1,700,000.00 1,706,700.00

วิธีคัดเลือก

1.บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 1,700,000.00 1,700,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 175/2564 21 ธันวาคม 2563

2. ซีเทค โซลูชั่น จํากัด 1,706,700.00

3. เอจี เคมีคอล จํากัด 1,703,000.00

1.บริฎษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 2,993,000.00 2,990,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 178/2564 21 ธันวาคม 2563

2. บรษัท ซีเทค โซลูชั่น จํากัด 2,996,000.00

41

เครื่องทดสอบการพ่นละอองเกลือแบบรอบ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,144,900.00 1,144,900.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริฎษัท แอสโทร อินทรูเม้นท์ จํากัด 1,144,900.00 1,144,900.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 187/2564 21 ธันวาคม 2563

42

จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคารวิจัย ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง 

จังหวัดราชบุรี 1,642,000.00 1,639,938.47 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เอพลัส บิวเดอร์ แอนด์ แมททีเรียล เซอร์วิส จํ 836,638.36 836,638.36
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 181/2564 22 ธันวาคม 2563

บริษัท แมทเท็น จํากัด

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด

บริษัท รีโทรฟิท สตรัคเจอร์ สเปเชียลลิสต์ จํากัด

กิจการร่วมค้าพีเคเอสแอดวานซ์

บริษัท อมทท์ เคมมี่ จํากัด

961,800.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ RC-CON 164/2564

34 ชุดทดสอบโครงสร้างทางโลหะวิทยา ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 1 ชุด

970,000.00 969,984.71 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)

39

40
เครื่องมือสแกนพื้นผิวแบบ 3D แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 

1 เครื่อง
2,990,000.00 2,996,000.00 วิธีคัดเลือก

36 ชุดทดสอบแก๊สโครมาโทกราฟ ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี จํานวน

        1 ชุด

1,872,500.00 1,872,000.00 วิธีคัดเลือก

18 ธันวาคม 2563

1,847,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 172/2564

18 ธันวาคม 2563



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

43

เครื่องวัดการตอบสนองความถี่ และอิมพีแดนซ์ แบบความถี่สูง แขวงบางมด เขต

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,990,100.00 1,990,093.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,989,665.00 1,979,500.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 182/2564 22 ธันวาคม 2563

44

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบก๊าซขนาดเล็ก (Micro gas chromatography) 

แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จํากัด 1,988,000.00 1,988,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 154/2564 23 ธันวาคม 2563

2. บริษัท ยูนิซอฟต์ ซิสเต็ม จํากัด 1,913,000.00

3. บริษัท พีลาทัส จํากัด 1,914,000.00

45

ซื้อเครื่องทดลองผลิตหมึกพิมพ์อนุภาคนาโนสําหรับการพิมพ์ดิจิทัล แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 2,000,000.00 2,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท บูห์เล่อร์ (ไทยแลนด์) จํากัด 2,000,000.00 2,000,000.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 179/2564 23 ธันวาคม 2563

46

เครื่องวิเคราะห์การตอบสนองความถี่ของฉนวน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 1,500,000.00 1,498,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียร่ง จํากัด 1,492,650.00 1,492,650.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 193/2564 23 ธันวาคม 2563

47

เครื่องวิเคราะห์โลหะมีค่าและสารอันตราย แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง 

1,200,000.00 1,200,000.00 วิธี e-bidding 1. บริษัท  ซายน์ สเปค จํากัด 11,915,000.00 1,191,500.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 166/2564 24 ธันวาคม 2563

2. เอ็ม เอส ไอ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 1,177,000.00

48

จ้างเหมาปรับปรุงกันซึมพื้นดาดฟ้า 5 อาคาร แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 รายการ 19,807,000.00 19,806,954.34 วิธี e-bidding 1. บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 8,549,999.99 8,549,999.99
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ BGM-CON 190/2564 24 ธันวาคม 2563

2. กิจการร่วมค้าพีเคเอสแอดวานซ์ 8,562,018.72

3. บริษัท แมทเท็น จํากัด 8,583,718.00

4. บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 9,434,462.15

5. กิจการร่วมค้าดีเคเอสกรุ๊ป 12,815,100.00

6. บริษัท รีโทรฟิท สตรัคเจอร์ สเปเชียลลิสต์ จํากัด 14,251,600.00

7. บริษัท เคบิซ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด 14,426,517.37

8. บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จํากัด 18,163,000.00

49

เครื่องพิมพ์โลหะไทเทเนียมสามมิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด 8,000,000.00 8,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ทรุ้มพ์ฟ จํากัด 8,000,000.00 8,000,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 192/2564 24 ธันวาคม 2563

50

เครื่องวิเคราะห์สเปกตรัมแสง  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร  จํานวน

 1 เครื่อง 1,606,000.00 1,605,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท ไทยเมซูริ่ง อินสตรูเม้นท์ จํากัด 1,605,000.00 1,598,580.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 183/2564 25 ธันวาคม 2563

บริษัท พีทีเอส คอมปืเนชั่น จํากัด

หจก. แคชวัน เทคโนโลยี แอนดื เซอร์วิส

11,862,000.00 11,800,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 9,951,000.00 9,951,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 184/2564 25 ธันวาคม 2563

2. บริษัท สยาม ฮิตาชิ เอลลิเวเตอร์ จํากัด 11,450,000.00

5,800,000.00 5,800,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จํากัด 5,786,000.00 5,786,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 185/2564 25 ธันวาคม 2563

2. บริษัท ซีเทค โซลูชั่น จํากัด 5,799,000.00

3. บริษัท เอจี เคมีคอล จํากัด 5,790,000.00

53

ซื้อชุดทดลองระบบพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบค้นพบและตื่นรู้ แขวงบางมด 

เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 1,424,000.00 1,434,000.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท เอ็ดดูฎ พาร์ท จํากัด 2. บริษัท โปรเน็ตเวิร์ค ซิ 1,424,000.00 1,424,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 189/2564 25 ธันวาคม 2563

51

52 เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างผลึกด้วยเอกซเรย์แบบตั้งโต๊ะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

ลิฟต์โดยสารขาดไม่น้อยกว่า 1,000 กิโลกรัม พร้อมติดตั้ง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ

 กรุงเทพมหานคร จํานวน 6 ชุด



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1. ห้างหุ้นส่วนจํากัด เพชรประยูร กรุ๊ป 3,189,000

2. บริษัท ภวินท์ พัทธยา จํากัด

3. ห้างหุ้นส่วนจํากัด นภาธรรม ก่อสร้าง

55

จ้างทําชุดทดลอง IoT และการประยุกต์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 ชุด 1,370,000.00 1,380,000.00 วิธีคัดเลือก

1. บริษัท เอ็ดดู พาร์ท จํากัด

2. บริษัท เอพีพี ดีเวลล็อปเม้นท์ จํากัด 1,370,000.00 1,370,000.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 195/2564 25 ธันวาคม 2563

1. บริษัท เฉียนจี้เครื่องจักรกล จํากัด 1,658,500.00

2. บริษัท พี เอ็ม วี แมชชีนเนอรี่ จํากัด

57

เครื่องวิเคราะห์ลําดับสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ (Next Generation 

Sequencer; MiSeq System) แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 

 จํานวน 1 ชุด 15,000,000.00 15,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไบโอแอคทีฟ จํากัด 15,000,000.00 15,000,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 202/2564 28 ธันวาคม 2563

กิจการร่วมค้าเพชรประยูรแอนด์ ท่าผา 9,969,000.00

บริษัท โตวัน ทรานสปอร์ต จํากัด

บริษัท แมทเท็น จํากัด 1,851,920.69

บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด

กิจการร่วมค้าพีฎเคเอสแอดวานซ์

บริษัท ณัฐกิจการช่าง จํากัด

บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จํากัด

บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด

บริษัท ดีเค รีโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด

บริษัท รีโทรฟิท สตรัคเจอร์ สเปเชียลลิสต์ จํากัด

บริษัท แมทเท็น จํากัด

บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคชั่น จํากัด

กิจการร่วมค้าพีเคเอสแอดวานซ์

บริษัท ณัฐกิจการช่าง จํากัด

บริษัท เลิฟ อินโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 1,645,000.23

บริษัท ดีเค รีโนเวชั่น คอนกรีต จํากัด 1,661,967.00

บริษัท ก้าวเอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด 1,687,639.24

บริษัท เอพลัส บิวเดอร์ แมททีเรียล เซอร์วิส จํากัด 1,796,653.98

บริษัท รีโทรฟิท สตรัคเจอร์ สเปเชียลลิสต์ จํากัด 2,956,680.00

61

จ้างทําชุดระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์เชื่อมต่อสายส่ง

สําหรับสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน ๑ ชุด

6,206,000.00 6,354,596.79 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ทรีเอสพี เวิร์ล เอ็นจิเนียริ่ง 1979 จํากัด 2. บ 6,206,000.00 6,206,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 196/2564 29 ธันวาคม 2563

62 ระบบจําลองไฟฟ้ากําลังแบบเวลาจริง แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 

จํานวน 1 ชุด

6,970,300.00 6,970,194.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูนิเพาเวอร์ เอ็นยีเนียริ่ง จํากัด 6,970,194.00 6,936,810.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 194/2564 24 ธันวาคม 2563

63 เครื่องทดสอบหากําลังรับแรงเฉือนตรงของดิน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

679,500.00 679,500.00 วิธีเฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซี.บี.เอ็น. เอ็นจิเนียริ่ง 677,000.00 677,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 211/2564 24 ธันวาคม 2563

64 เครื่องวิเคราะห์ภาพถ่ายทางรังสีเอ็กซ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แขวงบางมด เขต

ทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 เครื่อง

5,902,100.00 5,895,700.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อาร์ ที อินโนเวชั่น จํากัด 5,895,700.00 5,600,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 177/2564 22 ธันวาคม 2563

1,658,500.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

3,189,000.00

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารปฐมาคาร ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 

จํานวน 1 รายการ 3,672,000.00 3,671,345.9154

56

เครื่องเจียระไนเพลากลม พร้อมอุปกรณ์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 เครื่อง ยี่ห้อ Supertec รุ่น G25P-50H 1,658,500.00 1,658,500.00 วิธีคัดเลือก

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 

28 ธันวาคม 2563

28 ธันวาคม 2563

9,969,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 209/2564

58 จ้างเหมาก่อสร้างถนนระยะที่ 4 ภายในมหาวิทยาลัย ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง

 จังหวัดราชบุรี

12,055,000.00 11,995,896.98

  (e-bidding) 

60 จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคารหอสมุด ตําบลรางบัว อําเภอจอมบึง

 จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ

3,907,000.00 3,902,791.10  (e-bidding) 

59 จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมพื้นดาดฟ้าอาคารเรียนรวม ตําบลรางบัว อําเภอจอม

บึง จังหวัดราชบุรี จํานวน 1 รายการ

4,376,000.00 4,375,994.07

  (e-bidding) 

1,645,000.23

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 204/2564  28 ธันวาคม 2563

1,851,920.69

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 210/2564

FEN-CON 205/2564 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

KMUTT-CON 191/2564  25 ธันวาคม 2563



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

65 ชุดเครื่องมือสร้างต้นแบบชิ้นส่วนโลหะ 3 มิติ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

13,185,700.00 13,182,400.00 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท ไทยสากล กรุ๊ป จํากัด 13,182,400.00
ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-CON 165/2564 24 ธันวาคม 2563

2. บริษัท แอพพลิแคด จําก้ด (มหาชน) 13,183,684.00

3. บริษัท บราโว่ร์ อิเล็กทริค ซิสเท็มส์ จํากัด 13,184,433.00

66 913,500.00 913,500.00 วิธี e-bidding 1. โรงพยาบาลศาลายา จํากัด 540,000.00 540,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 203/2564 30 ธันวาคม 2563

2. บริษัท มีนบุรี การแพทย์ จํากัด 598,200.00

3. บริษัท อาร์ไอ แลบบอราทอรี่ จํากัด 635,000.00

4. บริษัท โรงพยาบาลกล้วยน้ําไท จํากัด 801,500.00

67

คอลัมน์แยกสารชีวโมเลกุลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี ขนาด 140 มิลิเมตร 

จํานวน 1 คอลัมน์ 1,200,000.00 1,200,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด 1,200,000.00 1,200,000.00

ถูกต้องตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-CON 201/2564 28 ธันวาคม 2563

1. บริษัท ออวิด้า จํากัด 1,194,933.20

2. บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จํากัด 1,284,500.00

3.บริษัท เอสทีพี อินตริเกจ จํากัด 1,298,000.00

4.บริษัท อะครอส ยูนิเวิร์ซ จํากัด -

5. บริษัท อัครเทรดดิ้ง จํากัด 1,302,628.70

69 ชุดปฏิบัติการมัลติมีเดียเพื่อสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลสมัยใหม่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 

กรุงเทพมหานคร จํานวน ๑ ชุด

4,255,200.00 5,255,058.30 วิธีคัดเลือก 1. บริษัท เอส พี วี ไอ จํากัด (มหาชน) 5,254,416.65 4,254,416.65

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 188/2564 23 ธันวาคม 2563

1. บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จํากัด 5,340,000.00

2. บริษัท นาโนเทค อินเตอร์ จํากัด 5,706,631.00

68 ชุดถ่ายทําวีดิทัศน์นอกสถานที่ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 

1 ชุด

1,311,900.00 1,311,900.00 วิธี e-bidding

จ้างให้บริการตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจําปีการศึกษา 2564 จํานวน 2 

รายการ

5,340,000.00
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 197/2564 30 ธันวาคม 2563

1,194,933.20

ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIET-CON 207/2564 29 ธันวาคม 2563

70 ชุดเครื่องมือพื้นฐานในห้องปฏิบัติการทางเคมี

แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 

5,340,000.00 5,340,000.00 วิธีคัดเลือก



ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ (บาท) ราคา (บาท) เลขที่ วันที่
ด้รับการคัดเลือกและรา เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนธันวาคม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจ้าง

วิธีซื้อหรือจ้าง
รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

1 แผ่นกรองแบบแคปซูลสําหรับกรองสารละลายและตัวอย่าง จํานวน 45 กล่อง 800,000.00 7,999,999.73 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จํากัด 7,999,999.73 7,999,999.73 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 026/2564 8 ธันวาคม 2563

2 วัสดุการศึกษา จํานวน 4 รายการ 3,000,000.00 3,000,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอสพีซี อาร์ที จํากัด 3,000,000.00 3,000,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ kMUTT-PO 031/2564 16 ธันวาคม 2563

3

จ้างให้บริการบํารุงรักษาซอฟต์แวร์ระบบบริหารงานวิจัยและงานบริการวิชาการ ระยะที่ 1 ปีที่ 5

 ระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 794,910.00 703,616.95 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท Clarivate Analytics (US) LLC 704,597.80 704,597.80 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 006/2564 17 ธันวาคม 2563

บริษัท พรภัทร เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 1,712,000.00 1,712,000.00 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 027/2564 21 ธันวาคม  2563 

บริษัท เอสแอนด์ดับบลิว ไฮสปีด เอ็นเตอร์ไพร์ส จํากัด 1,726,445.00

บริษัท พีแอนด์พี ไฮท์สปีดโซลูชั่น จํากัด 1,733,400.00

5

ซื้อสิทธิ์ในการเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูล Scival ระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 2,000,000.00 1,912,651.99 วิธีเฉพาะเจาะจง Elsevier Singapore Pte Ltd 1,824,445.48 1,824,445.48 ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 012/2564 28 ธันวาคม 2563

6 ซื้อสิทธิในการเข้าใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ Taylor & Francis online Package ระยะเวลา 

12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564

1,130,000 1,126,206.41 

(USD36,889)

วิธีเฉพาะเจาะจง Taylor & Francis Group (USD36,889) (USD36,889) ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 007/2564 29 ธันวาคม 2563

4

ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสําหรับงานเชื่อม ชนิด 6 แกน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

 จํานวน 1 ชุด 1,733,400.00 1,733,400.00 วิธีคัดเลือก



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

1 จางใหบริการบํารุงรักษาระบบปรับอากาศและเครื่องปรับอากาศ ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

499,950 499,900

วิธีเฉพาะเจาะจง
บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิส

เซส จํากัด

499,900
บริษัท เอ็นจ-เพาเวอร เซอรวิส

เซส จํากัด

499,900

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

BGM-CON 127-2564

1 ธันวาคม 2563

2 จางสํารวจและเขียนแบบสะพานทางเบี่ยง จํานวน 1 งาน 450,000.00 428,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ไอเซค 2014 จํากัด 428,000.00 บริษัท ไอเซค 2014 จํากัด 428,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ 3  ธันวาคม 2563

3 จางผูตรวจสอบบัญชี จํานวน 1 งาน  282,000.00 282,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 282,000.00 บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 282,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-CON 138/2564 7 ธันวาคม 2563

4 จางซอมแซมขอบประตูและหนาตางอาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 700,000.00 692,550.37 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.หนอนิลเอ็นจิเนียริ่ง 480,000.00 หจก.หนอนิลเอ็นจิเนียริ่ง 480,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-COM142/2564 7 ธันวาคม 2563

5 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท จีพีเอ เอเชีย จํากัด 581,000.00

6 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท อารซียูเค กรุป จํากัด 638,501.10

7 จางทําการตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) ผานชองทางออนไลนของสํานักงานคัดเลือก

และสรรหานานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2564 จํานวน 1 งาน

147,660.00 147,660.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ซินดาคาสท จํากัด 

132,680.00

บริษัท ซินดาคาสท จํากัด 

132,680.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

KMUTT-CON 134/2564

8 ธันวาคม 2563

8 ซื้อเครื่องผสมแบบปด (Internal mixer) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน

 1 เครื่อง

642,000.00 642,000.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เจริญทัศน จํากัด

642,000.00

บริษัท เจริญทัศน จํากัด

642,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ

FSci-CON 150/2564

14 ธันวาคม 2563

9 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง (High Performance Liquid 

Chromatography: HPLC) แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

3,998,000.00 4,000,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 

3,998,000.00
บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 

3,998,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
FSci-CON 152/2564

14 ธันวาคม 2563

10 ซื้อเครื่องถายภาพแผนสารเรืองแสงดวยเทคนิคฟลูออเรสเซนตและเคมิลูมิเนสเซ็นต แขวง

บางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด

2,000,000.00 2,000,000.00
วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

2,000,000.00
บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จํากัด

2,000,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
FSci-CON 151/2564

16 ธันวาคม 2563

11 เครื่องกรองน้ํา จํานวน 5 เครื่อง 120,000.00 111,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัทมาซูมา(ประทศไทย)จํากัด 111,000.00 บริษัทมาซูมา(ประเทศไทย)จํากัด 111,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-COM158/2564 18 ธันวาคม 2563

12 ระบบไมโครโฟนไรสาย จํานวน 20 ชุด 470,000.00 453,680.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 246,100.00 บริษัท ยูเอฟโอ จํากัด 246,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-COM159/2564 18 ธันวาคม 2563

13 ครุภัณฑ จํานวน 4 รายการ 237,300.00 232,814.88 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จํากัด 232,814.88 บริษัท เอส พี คอม จํากัด 232,814.88 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-CON 174/2564 18 ธันวาคม 2563

14 ซื้อสิทธิในการเขาใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล DB2 Work Group ระยะเวลา 12 เดือน 

ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564  จํานวน 1 License

286,000.00 285,048.00

วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

285,048.00

บริษัท คอมพิวเตอรยูเนี่ยน จํากัด

285,048.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนใขทุกประการ

LIB-CON 213/2564

30 ธันวาคม 2563

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



ผูเสนอราคา ราคาทีเสนอ (บาท) ผูไดรับการคัดเลือก ราคา (บาท) เลขที วันที่
1 ซื้อสิทธิ์การใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนธันวาคม 2563 400,000.00 37,857.62 วิธีเฉพาะเจาะจง Amazon Web Services, Inc. 369,692.09 Amazon Web Services, Inc. 382,936.03 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 008/2564 1 ธันวาคม 2563
2 สายรัดขอมือวัดชีพจรพรอมชุดขอมูลสําหรับโครงการวิจัยแนวทางพัฒนา           200,000.00 179,439.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เทลล3ี60 จํากัด 179,439.00 บริษัท เทลลี3่60 จํากัด 179,439.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ SIT-PO 20/2564 2 ธันวาคม 2563
3 ซือหอเซลลเชือเพลิงแบบออกไซดแข็ง จํานวน 3 เครือง 600,000.00 409541.96 วิธีเฉพาะเจาะจง Ningbo SOFCMAN Energy Technology Co. Ltd 406,534.20 Ningbo SOFCMAN Energy Technology Co. Ltd 406,534.20 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-IPO 009/2564 3 ธันวาคม 2563
4 จางทําชินสวนคลุมโครงสรางหุนยนต จํานวน 8 ชุด 800,000.00 787520 วิธีเฉพาะเจาะจง หจก.กลวัต เอ็นจิเนียริงแอนดซัพพลาย 787,520.00 หจก.กลวัต เอ็นจิเนียริ่งแอนดซัพพลาย 787,520.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 021/2564 3 ธันวาคม 2563

5

กลองสํารวจแบบประมวลผลรวม และกลองระดับอัตโนมัติ แขวงบาง

มด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 ชุด 300,000.00 300,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) จํากัด

300,000.00 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเมนท (ไทยแลนด) จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 005/2564 4 ธันวาคม 2563

6 ซือสิทธิในการใชบริการแพลตฟอรม TinyPulse  ระยะเวลา 1 ป  โดย 200,000.00 137,762.51 วิธีเฉพาะเจาะจง TINYhr, Inc 134,056.79 TINYhr, Inc 134,056.79 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ KMUTT-IPO 010/2564 4 ธันวาคม 2563
7 ซื้อสิทธิในการเขาใชโปรแกรม EndNote ระยะเวลา 12 เดือน 304,000.00 301,856.14  วิธีเฉพาะเจาะจง Momentum Knowledge Services Pte, Ltd. (USD9,950) Momentum Knowledge Services Pte, Ltd. (USD9,950) ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ
8 วัสดุการศึกษา จํานวน 3 รายการ 496,000.00 495,624.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 495,624.00 บริษัท พาราไซแอนติฟค จํากัด 495,624.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 025/2564 8 ธันวาคม 2563
9 วัสดุวิทยาศาสตร จํานวน 2 รายการ 244,000.00 243,612.25 วิธีเฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด บางกอกเคมารท 243,612.25 หางหุนสวนจํากัด บางกอกเคมารท 243,612.25 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ NBF-PO 024/2564 8 ธันวาคม 2563
10 ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ 262,400.00 257,014.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอส พี คอม จํากัด 257,014.00 บริษัท เอส พี คอม จํากัด 257,014.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 023/2564 14 ธันวาคม 2563
11 เครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ต (Tablet) จํานวน 8 เครื่อง 125,404.00 125,404.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 125,404.00 บริษัท เอ็กซเท็น จํากัด 125,404.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FSci-PO 022/2565 14 ธันวาคม 2563
12 ชุดอุปกรณและเครืองมือชาง แขวงบางมด เขตทุงครุ กรุงเทพมหานคร 216,500.00 215,712.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี เซอรวิส แอนด เทรดดิง 215,712.00 บริษัท เอพีเอส เทคโนโลยี เซอรวิส แอนด เทรดดิ้ง 215,712.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FEN-PO 028/2564 16 ธันวาคม 2563
13 หนวยความจําสําหรับเครืองแมขาย จํานวน 80 ตัว 445,120.00 445,120.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท เมมโมรีทูเดย จํากัด 445,120.00 บริษัท เมมโมรี่ทูเดย จํากัด 445,120.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ CC-PO 035/2564 18 ธันวาคม 2563
14 เครืองคอมพิวเตอร แบบพกพา จํานวน 1 เครือง 110,000.00 107,400.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 107,400.00 บริษัท คอมเซเวน จํากัด (มหาชน) 107,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ ISTRS-IPO 034/2564 23 ธันวาคม 2563
15 เครืองเพิมปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดทอง PCR-machine) 155,000.00 150,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 150,000.00 บริษัท มิราเคิล ไซเอนซ จํากัด 150,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ PDTI-PO 036/2564 23 ธันวาคม 2563

16 ซื้อหุนยนตนําทางแบบเคลื่อนที่ไดระบบอัตโนมัติ จํานวน 2 ตัว
160,000.00 160,000.00 วิธีเฉพาะเจาะจง

บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชันแนล จํากัด
160,000.00 บริษัท วีโอวี อินเตอรเนชันแนล จํากัด 160,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ FIBO-PO 038/2564 25 ธันวาคม 2563

รายชือผูเสนอราคาและราคาทีเสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

เลขทีและวันทีของใบสังในการซือหรือจาง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนธันวาคม

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจาง

วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563



ปัญหา อุปสรรค ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจ าปี 2563 

  การส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่าย หลายรายการมีความล่าช้า เนื่องจากคู่สัญญาได้รับผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (COVID-19) ซึ่งคู่สัญญาส่งมอบพัสดุแล้ว มหาวิทยาลัยฯ ต้องพิจารณาขยายเวลา 

หรืองดหรือลดค่าปรับ ในการนี้จะต้องมีการสืบค้นเอกสารหรือติดตามเอกสารจากคู่สัญญาเพ่ือน ามาประกอบการ

พิจารณา จึงท าให้เกิดความล่าช้า 
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