สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

ราคา (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

1

จ้างจัดทาโครงการจัดทาคลิปวิดีโอและประชาสัมพันธ์
โครงการ Working Adult Education (WAE) จานวน 1
โครงการ

430,000.00

411,950.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ฮับไวเซอร์ จากัด

411,950.00 บริษัท ฮับไวเซอร์ จากัด

411,950.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

516/2561

1 ตุลาคม 2561

2

จ้างจัดทาโครงการบริหารจัดการข้อมูลนักศึกษาเก่า มจธ.
ผ่านระบบคลาวด์ จานวน 1 โครงการ

350,000.00

321,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คลาวด์ดี คอนซัลติ้ง จากัด

321,000.00 บริษัท คลาวด์ดี คอนซัลติ้ง จากัด

321,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

517/2561

1 ตุลาคม 2561

3

จ้างเหมาให้บริการกาจัดปลวก จานวน 1 งาน

21,400.00

21,400.00

เฉพาะเจาะจง หจก.พี.เอน.เอส.เคมิคอล

21,400.00 หจก.พี.เอน.เอส.เคมิคอล

21,400.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

1/2562

1 ตุลาคม 2561

4

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบจัดเก็บค่าใช้จ่าย
โทรศัพท์ จานวน 1 ระบบ

53,000.00

49,220.00

เฉพาะเจาะจง บจ.คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี

49,220.00 บจ.คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี

49,220.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

2/2562

1 ตุลาคม 2561

5

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้ใน
การศึกษา จานวน 1 เครื่อง

350,000.00

300,000.00

เฉพาะเจาะจง บจ.ซีดีจี ซิสเต็มส์

300,000.00 บจ.ซีดีจี ซิสเต็มส์

321,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

3/2562

1 ตุลาคม 2561

6

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์บางมด
จานวน 1 ระบบ

460,000.00

449,400.00

เฉพาะเจาะจง บจ.เฟล็กซ์คอม

449,400.00 บจ.เฟล็กซ์คอม

449,400.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

4/2562

1 ตุลาคม 2561

7

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบตู้สาขาโทรศัพท์บางขุน
เทียน จานวน 1 ระบบ

236,000.00

205,000.00

เฉพาะเจาะจง บจ.อธิ คอร์ปอเรชั่น

205,000.00 บจ.อธิ คอร์ปอเรชั่น

205,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

5/2562

1 ตุลาคม 2561

8

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
(Router) จานวน 1 ระบบ

300,000.00

290,000.00

เฉพาะเจาะจง บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น

290,000.00 บจ.เน็ทวัน เน็ทเวิร์ค โซลูชั่น

290,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

6/2562

1 ตุลาคม 2561

9

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบบริการสารสนเทศ มจธ.
(KMUTT Information Services System) จานวน 1
ระบบ

220,000.00

218,280.00

เฉพาะเจาะจง บจ.โกอิ้งเจ็ส

218,280.00 บจ.โกอิ้งเจ็ส

218,280.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

7/2562

1 ตุลาคม 2561

10

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบงานสารบรรณและ
จัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน Web จานวน 1
ระบบ

140,000.00

131,172.00

เฉพาะเจาะจง บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์

131,172.00 บจ.เอ็กซ์เซล ลิงค์

131,172.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

8/2562

1 ตุลาคม 2561

11

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบสารองไฟฟ้า (UPS)
จานวน 1 ระบบ

130,000.00

111,226.50

เฉพาะเจาะจง บจ.พซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง

111,226.50 บจ.พซ ดีไซน์ เอ็นจิเนียริ่ง

111,226.50 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

9/2562

1 ตุลาคม 2561

12

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
(CMS) จานวน 1 ระบบ

260,000.00

243,960.00

เฉพาะเจาะจง บจ.ทีเอ็นที มีเดีย แอนด์ เน็ตเวิร์ค

243,960.00 บจ.ทีเอ็นที มีเดีย แอนด์ เน็ตเวิร์ค

256,800.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

10/2562

1 ตุลาคม 2561

13

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาซอฟท์แวร์ฐานข้อมูล Oracle
จานวน 1 ระบบ

420,000.00

412,271.00

เฉพาะเจาะจง บจ.จีเอเบิล

412,271.00 บจ.จีเอเบิล

412,271.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

11/2562

1 ตุลาคม 2561

14

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบเอกสารประชุม
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting Document System)
จานวน 1 ระบบ

190,000.00

182,970.00

เฉพาะเจาะจง บจ.แมกซ์เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย)

182,970.00 บจ.แมกซ์เซฟวิ่งส์ (ประเทศไทย)

182,970.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

12/2562

1 ตุลาคม 2561

15

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบโทรศัพท์ มจธ.ราชบุรี
จานวน 1 ระบบ

240,000.00

187,464.00

เฉพาะเจาะจง บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค

187,464.00 บจ.ทีจีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค

214,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

13/2562

1 ตุลาคม 2561

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

เฉพาะเจาะจง บจ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
เน็ตเวิร์ค

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคา (บาท)

เลขที่

วันที่

79,406.19 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

14/2562

1 ตุลาคม 2561

16

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบควบคุมการเข้า-ออก
ประตู (Access Control System) จานวน 1 ระบบ

85,000.00

79,406.19

17

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบบันทึกการเรียนการ
สอนอัตโนมัติ จานวน 1 ระบบ

170,000.00

160,000.00

เฉพาะเจาะจง บจ.ซอฟท์ เอฟเวอร์

160,000.00 บจ.ซอฟท์ เอฟเวอร์

160,500.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

15/2562

1 ตุลาคม 2561

18

จ้างบริการบารุงรักษาระบบบัญชี 3 มิติ (Axapta) จานวน 1
ระบบ

600,000.00

600,000.00

เฉพาะเจาะจง บจ.อินโนวิซ โซลูชั่นส์

600,000.00 บจ.อินโนวิซ โซลูชั่นส์

600,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

16/2562

1 ตุลาคม 2561

19

จ้างบริการบารุงรักษาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
การศึกษา (NewACIS) จานวน 1 ระบบ

2,500,000.00

2,405,000.00

เฉพาะเจาะจง บจ.ยิบอินซอย

2,405,000.00 บจ.ยิบอินซอย

2,300,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

17/2562

1 ตุลาคม 2561

20

จ้างบริการบารุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและซอฟท์แวร์
ฐานข้อมูล (database server) จานวน 1 ระบบ

3,500,000.00

3,181,110.00

เฉพาะเจาะจง บจ.ยิบอินซอย

3,181,110.00 บจ.ยิบอินซอย

3,191,810.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

18/2562

1 ตุลาคม 2561

21

จ้างบริการบารุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จานวน 1 ชุด

700,000.00

699,780.00

697,640.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

20/2562

1 ตุลาคม 2561

22

จ้างให้บริการทาความสะอาดอาคารปฏิบัติการพื้นฐาน
จานวน 1 เดือน

26,355.66

26,355.66

เฉพาะเจาะจง บจก.ยูเรเซีย พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส (ประเทศ
ไทย)

26,355.66 บจก.ยูเรเซีย พร๊อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
(ประเทศไทย)

26,355.66 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

21/2562

1 ตุลาคม 2561

23

จ้างเหมางานบริการและบารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษา
จานวน 2 รายการ

96,300.00

96,300.00

เฉพาะเจาะจง บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี

96,300.00 บรูเกอร์ ไบโอสปิน เอจี

96,300.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

22/2562

1 ตุลาคม 2561

24

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาเครื่อง Scanning Electron
Microscope (SEM) จานวน 1 งาน

214,000.00

214,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เครส นาโนโซลููชั่น (ประเทศไทย)
จากัด

214,000.00 บริษัท เครส นาโนโซลููชั่น (ประเทศ
ไทย) จากัด

214,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

23/2562

1 ตุลาคม 2561

25

จ้างให้บริการบารุงรักษาเครื่องสารองไฟฟ้า (UPS) จานวน
2 รายการ

121,445.00

121,445.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท วิคทรอน ยู พี เอส (ไทยแลนด์) จากัด

121,445.00 บริษัท วิคทรอน ยู พี เอส (ไทย
แลนด์) จากัด

121,445.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

24/2562

1 ตุลาคม 2561

26

จ้างให้บริการรถโดยสารไฟฟ้าขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 14 ที่
นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ จานวน 2 คัน

360,000.00

360,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จากัด

359,332.00 บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จากัด

359,332.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

25/2562

1 ตุลาคม 2561

27

จ้างให้บริการยานพาหนะรับส่งระหว่างพื้นที่ มจธ.บางมด มจธ.ราชบุรี

241,000.00

241,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จากัด

240,431.91 บริษัท บี แอนด์ ที เจนเนอรัล จากัด

240,431.91 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

26/2562

1 ตุลาคม 2561

28

ซื้อถุงขยะสีดา จานวน 4 รายการ

497,000.00

497,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันต้า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส
จากัด

496,271.71 บริษัท ซันต้า มาร์เก็ตติ้ง แอนด์
เซอร์วิส จากัด

429,352.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

27/2562

1 ตุลาคม 2561

29

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จานวน 4 รายการ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง

555,000.00

555,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จากัด

554,194.00 บริษัท แอคทีฟ ทีม (1999) จากัด

554,194.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

28/2562

1 ตุลาคม 2561

เฉพาะเจาะจง บจ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์

79,406.19 บจ.เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิส เน็ตเวิร์ค

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

699,780.00 บจ.นิว ซิสเต็ม โพรไวเดอร์

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

ราคา (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

30

จ้างให้บริการจัดเก็บและจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1,559,000.00

1,559,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จากัด

1,559,000.00 บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จากัด

1,559,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

29/2562

1 ตุลาคม 2561

31

จ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2,162,000.00

2,162,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จากัด

2,161,400.00 บริษัท ปราบขยะ รีไซเคิล จากัด

2,161,400.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

30/2562

1 ตุลาคม 2561

32

จ้างให้บริการบารุงรักษาระบบไฟฟ้าและสุขาภิบาลภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

3,913,912.00

3,913,912.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ออโตเมชั่น
จากัด

3,913,912.00 บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ออ
โตเมชั่น จากัด

3,913,912.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

31/2562

1 ตุลาคม 2561

33

จ้างให้บริการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ไม่รวมอะไหล่)

4,583,800.00

4,583,800.00

1.บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ออโตเมชั่น
จากัด

4,583,750.45 บริษัท พี.ที.ซี เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ออ
โตเมชั่น จากัด

4,557,385.94 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

32/2562

1 ตุลาคม 2561

2.ห้างหุ้นส่วนจากัด ทู - เอช.เอ็นจิเนียริ่ง

4,583,749.87

33/2562

1 ตุลาคม 2561

34

คัดเลือก

35

จ้างให้บริการบารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสารและลิฟต์
ขนของ (รวมอะไหล่)

388,000.00

388,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จากัด

388,000.00 บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จากัด

388,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

34/2562

1 ตุลาคม 2561

36

ซื้อกระดานอัจฉริยะ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ชุด

250,400.00

250,400.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น จากัด

223,986.67 บริษัท นิว โนวเลจ อินฟอร์มเมชั่น
จากัด

206,510.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

35/2562

1 ตุลาคม 2561

37

จ้างให้บริการบารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัยเครื่อง
Inductively Coupled Plasma (ICP) จานวน 1 เครื่อง

75,970.00

75,970.00

เฉพาะเจาะจง บจก.เพอร์กิน เอลเมอร์

75,970.00 บจก.เพอร์กิน เอลเมอร์

75,970.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

36/2562

1 ตุลาคม 2561

38

จ้างให้บริการบารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย จานวน
2 รายการ

55,640.00

55,640.00

เฉพาะเจาะจง บจก.พาราไซแอนติฟิค

55,640.00 บจก.พาราไซแอนติฟิค

55,640.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

37/2562

1 ตุลาคม 2561

39

จ้างให้บริการบารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย เครื่อง
วิเคราะห์ปริมาณสารอินทรียใ์ นน้า (Total Organic
Analyzer) จานวน 1 เครื่อง

25,680.00

25,680.00

เฉพาะเจาะจง บจก. ออโตเมชั่น เซอร์วิส

25,680.00 บจก. ออโตเมชั่น เซอร์วิส

25,680.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

38/2562

1 ตุลาคม 2561

40

จ้างให้บริการบารุงรักษาครุภัณฑ์การศึกษาและวิจัย จานวน
2 รายการ

278,200.00

278,200.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จากัด

278,200.00 บริษัท เวิลด์สยามกรุ๊ป จากัด

278,200.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

39/2562

1 ตุลาคม 2561

41

จ้างให้บริการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์และ
จัดเก็บขยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี (ราชบุร)ี

742,360.00

742,360.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิลิตี้ จากัด

742,360.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ฟูลฟาซิ
ลิตี้ จากัด

742,360.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

40/2562

1 ตุลาคม 2561

42

จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุร)ี

1,296,600.00

1,296,600.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทยพิทักษ์ซี
เคียวริตี้เซอร์วิส จากัด

1,296,600.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

41/2562

1 ตุลาคม 2561

43

จ้างให้บริการทาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุร)ี

663,000.00

663,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท รักษาความปลอดภัย ช้างยิ้ม การ์ด
จากัด

663,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

42/2562

1 ตุลาคม 2561

44

จ้างให้บริการทาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

2,561,000.00

2,560,315.88

2,560,315.88 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

43/2562

1 ตุลาคม 2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส
(ประเทศไทย) จากัด

1,296,600.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ไทย
พิทักษ์ซีเคียวริตี้เซอร์วิส จากัด
663,000.00 บริษัท รักษาความปลอดภัย ช้างยิ้ม
การ์ดจากัด
2,560,315.88 บริษัท ยูเรเซีย พร็อพเพอร์ตี้
เซอร์วิส(ประเทศไทย) จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

45

จ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จานวน 1 รายการ

46

จ้างให้บริการทาความสะอาดอาคารพระจอมเกล้าราชา
นุสรณ์ ๑๙๐ ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

47

จ้างให้บริการบารุงรักษากล้องจุลทรรศน์แบบแสง
อะตอม

48

จ้างให้บริการสุขอนามัย

e-bidding

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม พร็อพ
เพอร์ตี้ เซอร์วิส จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคา (บาท)

เลขที่

วันที่

47,867,520.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

44/2562

1 ตุลาคม 2561

47,937,700.00

47,937,602.10

298,300.00

298,266.18

เฉพาะเจาะจง บริษัท คลีนเวฟ จากัด

298,266.18 บริษัท คลีนเวฟ จากัด

298,266.18 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข และ
อยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

45/2562

1 ตุลาคม 2561

80,000.00

80,000.00

เฉพาะเจาะจง

80,000.00 บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น
(ประเทศไทย) จากัด

80,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

46/2562

1 ตุลาคม 2561

490,500.00

490,167.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เร็นโทคิล อินนิเซียล (ประเทศไทย)
จากัด

490,167.00 บริษัท เร็นโทคิล อินนิเซียล

490,167.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

47/2562

1 ตุลาคม 2561

บริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย)
จากัด

47,871,392.54 บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็ม
พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส จากัด

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

(ประเทศไทย) จากัด

49

จ้างให้บริการบารุงรักษาเชิงป้องกันลิฟต์โดยสาร(ไม่
รวมอะไหล่) ของภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าธนบุรี (บางขุนเทียน)

200,000.00

199,500.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จากัด

199,500.00 บริษัท บางกอก เอ็นอีอี จากัด

199,500.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

48/2562

1 ตุลาคม 2561

50

จ้างเหมากาจัดปลวก มด แมลง และหนู ภายใน มจธ.
บางขุนเทียนจานวน 11 อาคาร

330,000.00

321,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส จากัด

321,000.00 บริษัท คอนแทค ไซแอนตีส จากัด

321,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

49/2562

1 ตุลาคม 2561

51

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาเชิงป้องกัน
ห้องปฏิบัติการวิจัยสะอาด จานวน 1 ห้อง

444,050.00

444,050.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พราว เทคโนเวชั่น จากัด

438,486.00 บริษัท พราว เทคโนเวชั่น จากัด

438,486.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

50/2562

1 ตุลาคม 2561

52

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบควบคุมการเข้าออกประตูอัตโนมัติ จานวน 1 รายการ

21,053.50

21,053.50

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด

21,053.50

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ
เคชั่น
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด

21,053.50 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

51/2562

1 ตุลาคม 2561

53

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด
จานวน 1 รายการ

26,000.00

26,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด

26,000.00

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ
เคชั่น
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด

26,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

52/2562

1 ตุลาคม 2561

54

ซื้อพร้อมปรับปรุงระบบส่งจ่ายไฟฟ้า มจธ.บางขุนเทียน
พร้อมติดตั้ง จานวน ๑ ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4,840,000.00

4,510,050.00

4,500,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

55/2562

5 ตุลาคม 2561

55

เครื่องแยกเซลล์สาหร่าย (Vibrating separator)

410,000.00

410,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จากัด

409,810.00

409,810.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

57/2562

11 ตุลาคม 2561

56

ซื้อตู้คอนเทนเนอร์สานักงานพร้อมระบบปฏิบัติการ

355,000.00

355,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็น.เจ.โมเดิร์น สตีล จากัด

334,696.00 บริษัท เอ็น.เจ.โมเดิร์น สตีล จากัด

334,696.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

58/2562

11 ตุลาคม 2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบีบี จากัด

4,500,000.00 บริษัท เอบีบี จากัด

บริษัท เวสตัน ไมเออร์ จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

57

ซื้อชุดปฏิบัติการการทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ชุด

378,400.00

378,400.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จากัด

58

ซื้อเครื่องตัดเลเซอร์ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร จานวน 1 เครื่อง

400,000.00

400,000.00

เฉพาะเจาะจง ห้างห้นส่วนจากัด สิงห์ทองแมชชีนเนอรี่
แอนด์ ทูล

59

ซื้อระบบ CCTV IP ถนนรอบนอกและท่ารถบริการ
มจธ.บางขุนเทียน จานวน 1 ระบบ

60

จ้างเหมาปรับปรุงท่อดับเพลิง อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน 1 รายการ

61

ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง
(Spectrophotometer)

62

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาเครื่องวัดขนาดอนุภาค
จานวน 1 ชุด

63

ซื้อแคลมป์วัดกระแสไฟฟ้า แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร จานวน 2 เครื่อง

64

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว
และคุรสมบัติของรูพรุน จานวน 1 ชุด

65

จ้างเหมารั้วชั่วคราวบริเวณด้านหน้า (พื้นที่ใหม่)
จานวน 1 รายการ

1,150,000.00 1,150,000.00

2,568,000.00

2,568,000.00

177,000.00

176,550.00

28,890.00

28,890.00

คัดเลือก

e-bidding

ครุภัณฑ์รายการพิเศษ (เครื่องพิมพ์อักษรเบรลล์)
แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
จานวน 1 เครื่อง

ราคาที่เสนอ (บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

ราคา (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

376,000.00

บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์
จากัด

376,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

64/2562

11 ตุลาคม 2561

38,000.00

ห้างห้นส่วนจากัด สิงห์ทองแม
ชชีนเนอรี่ แอนด์ ทูล

380,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

65/2562

11 ตุลาคม 2561

บริษัท 99 เอ พลัส กรุ๊ป จากัด,

1,144,365.00

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ
เคชั่น
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด

1,130,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

71/2562

11 ตุลาคม 2561

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น เซอร์วิส
เน็ทเวิร์ค จากัด

1,130,000.00

บริษัท พี.เอส.เอส คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซัพ
พลาย
ด
บริษัท จพีากั
.เอส.เพาเวอร์
ลายส์ จากัด

1,230,500.00
1,806,565.64 บริษัท พี. เอส. เพาเวอร์ลายส์
จากัด

1,806,565.64 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

54/2562

12 ตุลาคม 2561

176,550.00 บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศ
ไทย) จากัด

176,550.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

60/2562

12 ตุลาคม 2561

28,890.00 บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)

28,890.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

68/2562

12 ตุลาคม 2561

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอบี ซายเอกซ์ (ประเทศไทย) จากัด
เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จากัด

จากัด
280,000.00

280,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จากัด

278,200.00 บริษัท พีทีเอส คอมบิเนชั่น จากัด

278,200.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

62/2562

16 ตุลาคม 2561

35,600.00

35,600.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอดีโอ (ประเทศไทย) จากัด

35,600.00 บริษัท ไอดีไอ (ประเทศไทย) จากัด

35,600.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

66/2562

16 ตุลาคม 2561

300,000.00

300,000.00

266,200.58 บริษัท ทรัพย์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ คอนสตรัคชั่น จากัด

223,372.97 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

72/2562

16 ตุลาคม 2561

347,750.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

75/2562

16 ตุลาคม 2561

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด ปัญจะธนรัตน์

บริษัท ทรัพย์สุวรรณ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
คอนสตรัคชั่น จากัด

66

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

350,000.00

350,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท พลกรเทคโนโลยี จากัด

223,372.97
347,750.00

บริษัท พลกรเทคโนโลยี จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือก

ราคา (บาท)

เลขที่

วันที่

1,340,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

78/2562

16 ตุลาคม 2561

1,594,300.00

ซื้อชุดเลนส์กล้องจุลทรรศน์ดิจิทัล แขวงบางมด เขตทุ่ง
ครุ กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ชุด

400,000.00

379,850.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คียเ์ อ็นซ์ (ไทยแลนด์) จากัด

374,500.00 บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) จากัด

374,500.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

56/2562

17 ตุลาคม 2561

69

ซื้อชุดถังปฏิกรณ์เพาะเลี้ยงสาหร่าย

215,000.00

215,000.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.ดี.พี.เทคนิคคอล
เซอร์วิสเซส

214,000.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.ดี.พี.
เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส

214,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

59/2562

17 ตุลาคม 2561

70

ซื้อใบพัดสแตนเลสพร้อมแกนเพลาสาหรับบ่อ
เพาะเลี้ยงสาหร่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

167,000.00

167,000.00

เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.ดี.พี.เทคนิคคอล
เซอร์วิสเซส

166,920.00

ห้างหุ้นส่วนจากัด เอส.ดี.พี.
เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส

166,920.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

61/2562

17 ตุลาคม 2561

71

จ้างเหมาให้บริการบารุงรักษาเครื่องวิเคราะห์ทาง
ปริมาณธาตุหรือโลหะหนักชนิดต่างๆโดยใช้การ
ดูดกลืนแสง จานวน 1 ชุด

15,515.00

15,408.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จากัด

15,408.00 บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น

15,408.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

67/2562

17 ตุลาคม 2561

3,385,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

69/2562

19 ตุลาคม 2561

ซื้อเครื่องขึ้นรูปชิ้นงานต้นแบบ 3 มิติ (3D Printing)
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

68

บริษัท แอพพลิแคด จากัด,บริษัท อัลเทค
เอเชีย แปซิฟิค

ราคาที่เสนอ (บาท)

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

1,594,300.00

67

คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

1,347,130.00

บริษัท อัลเทค เอเชีย แปซิฟิค

จากัด

72

ซื้อเครื่องเซอร์คูลาร์ไดโครอิสซึมสเปกโทรโฟโตมิเตอร์
(Circular dichroism spectrophotometer) จานวน
1 ชุด

3,400,000.00

3,400,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จากัด

73

ซื้อเครื่องตรวจวัดและบันทึกข้อมูลแบบสเตรนเกจ
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน ๑ ชุด

428,000.00

428,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จากัด

426,000.00

บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์
จากัด

426,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

82/2562

22 ตุลาคม 2561

74

ซื้อเครื่องกดตัวอย่างดิน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร จานวน 1 เครื่อง

438,000.00

438,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์ จากัด

435,000.00

บริษัท เอ็ม ดี โปรซัพพลายส์
จากัด

435,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

83/2562

22 ตุลาคม 2561

75

ซื้อระบบควบคุมประตู (Access Control System)
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร

2,100,000.00

2,088,374.80

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิเคชั่น
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด

2,087,570.00

บริษัท เอส แอนด์ วี คอมมิวนิ
เคชั่น
เซอร์วิส เน็ทเวิร์ค จากัด

2,087,570 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

88/2562

24 ตุลาคม 2561

76

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงทางเชื่อม
วิศวกรรมเคมี - อาคารเรียนรวม 5

810,000.00

810,000.00

e-bidding

บริษัท พี. เอส. เพาเวอร์ลายส์ จากัด

658,692.94 บริษัท พี. เอส. เพาเวอร์ลายส์
จากัด

658,692.94 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

70/2562

25 ตุลาคม 2561

77

ประกวดราคาซื้อระบบปรับอากาศห้อง MDB/TR
อาคารเคเอกซ์ พร้อมติดตั้ง จานวน 1 ระบบ

810,000.00

622,363.36

e-bidding

บริษัท พรสีวลี วิศวกรรม จากัด

590,171.34

539,280.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

79/2562

26 ตุลาคม 2561

บริษัท เฮงสูง จากัด

560,252.00

บริษัท พี.เอส.เพาเวอร์ลายส์ จากัด

594,920.00

บริษัท ซิมม์ 072 จากัด

539,280.00

3,399,390.00 บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์
จากัด

บริษัท ซิมม์ 072 จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

คัดเลือก

ราคาที่เสนอ (บาท)

ผู้ได้รับการคัดเลือก

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

ราคา (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

9,100,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

90/2562

26 ตุลาคม 2561

288,900.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

63/2562

29 ตุลาคม 2561

78

จ้างทาแบบประกอบและสร้างเครื่องจ่ายยาแผงด้วย
ระบบอัตโนมัติ พร้อมดาเนินการติดตั้งเพื่อทดสอบการ
ทางานของเครื่อง จานวน 1 งาน

9,120,000.00

9,120,000.00

79

ซื้อชุดทดลองคุณสมบัติพื้นฐานและสถิตยศาสตร์
แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ชุด

290,000.00

290,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท เอสซอม จากัด

288,900.00

80

จ้างสารวจสภาพภูมิประเทศแม่น้าเจ้าพระยาบริเวณ
หน้าโรงชักน้า โรงไฟฟ้าพระนครใต้

400,000.00

400,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ดีพร้อมงานสารวจ จากัด

390,000.00 บริษัท ดีพร้อมงานสารวจ จากัด

390,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

103/2562

29 ตุลาคม 2561

81

จ้างเหมาบริการศึกษาดูงานด้านระบบขนส่งสาธารณะ
ณ ประเทศญี่ปุ่น จานวน 8 ท่านระหว่างวันที่ 1 6
พฤศจิกายน 2561

500,000.00

500,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท คะโซคุเรียวโค จากัด

450,000.00

บริษัท คะโซคุเรียวโค จากัด

450,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

105/2562

29 ตุลาคม 2561

82

ซื้อตู้อบลมร้อน แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร จานวน 1 เครื่อง

180,000.00

180,000.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จากัด

180,000.00

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์
ปอเรชั่น จากัด

180,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

74/2562

30 ตุลาคม 2561

83

ซื้อชุดแท่นรวมสัญญาณจากโมดูลพร้อมโมดูลรับและ
อ่านค่าสัญญาณ จานวน 1 ชุด

161,570.00

161,570.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์ จากัด

161,000.00 บริษัท ไทร์เนอร์ยี่ อินสทรูเม้นท์
จากัด

161,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

80/2562

30 ตุลาคม 2561

84

ซื้อครุภัณฑ์งานวิจัย จานวน 3 รายการ

499,900.00

499,900.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จากัด

499,900.00 บริษัท ซินเทค อินโนเวชั่น จากัด

499,900.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

81/2562

30 ตุลาคม 2561

85

ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของของเหลวชนิดอัลตร้าโซ
นิค แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน
1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

550,000.00

550,000.00

บริษัท เบสท์ เซฟวิ่ง เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

535,000.00 บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์
จากัด

483,907.50 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

93/2562

30 ตุลาคม 2561

บริษัท สยาม ควอลินี้ เวิร์ค,

518,950.00

บริษัท ไตรรุ่งเจริญกิจวิศวภัณฑ์

483,907.50

คัดเลือก

บริษัท อินฟินิท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

86

ซื้อเครื่องเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงท่าข้าม เขต
บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

1,150,000.00

1,150,000.00

คัดเลือก

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัูน่ จากัด

87

ซื้อตู้บ่มเชื้อ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
จานวน 1 เครื่อง

120,000.00

120,000.00

วิธีเจาะจง

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์ปอเรชั่น จากัด

88

ซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคารเรียนรวม 5 แขวง
บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน 1 ระบบ
โดยวิธีคัดเลือก

1,464,300.00

1,464,300.00

คัดเลือก

บริษัท พี.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ออโตเมชั่น
จากัด

910,000.00 บริษัท อินฟินิท กรีน เอ็นเนอร์ยี่
จากัด
บริษัท เอสซอม จากัด

1,145,000.00

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชัูน่
จากัด

1,145,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

97/2562

30 ตุลาคม 2561

120,000.00

บริษัท โคแอกซ์ กรุป คอร์
ปอเรชั่น จากัด

120,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

73/2562

31 ตุลาคม 2561

1,400,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

77/2562

31 ตุลาคม 2561

1,413,437.90 บริษัท พี.ที.ซี.เอ็นจิเนียริ่งแอนด์
ออโตเมชั่น จากัด

สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อ/จ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลาดับที่

งานจัดซื้อจัดจ้าง

วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อหรือจ้าง

รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา

89

ซื้อตู้ปลอดเชื้อ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร จานวน ๑ เครื่อง

90

ซื้อเครื่องสแกนวัตถุสามมิติขนาดเล็กอย่างละเอียดสูง
มาก แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร จานวน
1 เครื่อง

91

ซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสง แขวงท่าข้าม เขตบางขุน
เทียน กรุงเทพมหานคร

428,000.00

428,000.00

1,451,100.00

1,408,833.33

754,000.00

753,280.00

เฉพาะเจาะจง บริษัท บี.เค. เทค แอสโซสิเอท จากัด
คัดเลือก

คัดเลือก

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

ราคาที่เสนอ (บาท)

428,000.00 บริษัท บี.เค. เทค แอสโซสิเอท
จากัด

บริษัท โซลูชั่น ดี จากัด

1,411,330.00

บริษัทสแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย)
จากัด

1,385,650.00

บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์ จากัด

ผู้ได้รับการคัดเลือก

บริษัทสแกนเนอร์ส สามมิติ
(ประเทศไทย) จากัด

751,140.00 บริษัท แอนนาไลท์ติเคิลแลบไซน์
จากัด

เหตุผลที่ได้รับคัดเลือกโดยสรุป

ราคา (บาท)

เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง
เลขที่

วันที่

428,000.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

89/2562

31 ตุลาคม 2561

1,385,650 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

95/2562

31 ตุลาคม 2561

743,657.00 เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
และอยู่ในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

96/2562

31 ตุลาคม 2561

