
ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/

จ้าง
เลขท่ีสัญญา วัน เดือน ปี

1
ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 15 รำยกำร 102,405.42 วิธีเฉพำะเจำะจง

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แดเนียล 

ซัพพลำย
102,405.42

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แดเนียล 

ซัพพลำย
102,405.42 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004039 07.12.2017

2
ซ้ือครุภัณฑ์ รำยกำร Gait Suit 2,985,300.00 วิธีพิเศษ

บริษัท สมำร์ท เมดดิคอลไซ

เอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด
2,985,300.00

บริษัท สมำร์ท เมดดิคอลไซ

เอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด
2,985,300.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000133 31.10.2017

3

ซ้ือชุดวิเครำะห์แรงกดใต้ฝ่ำเท้ำ 

(Pressure Sensor for Foot 

Analysis)

738,300.00 วิธีคัดเลือก
บริษัท สมำร์ท เมดดิคอลไซ

เอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด
732,950.00

บริษัท สมำร์ท เมดดิคอลไซ

เอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี จ ำกัด
732,950.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000132 31.10.2017

4
ซ้ือWorkstaation+GPU+Storage 879,600.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอสซีเอสไอ จ ำกัด 878,968.00 บริษัท เอสซีเอสไอ จ ำกัด 878,968.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000142 11.10.2017

5

จ้ำงออกแบบศูนย์พัฒนำนวัตกรรม 

(คณะวิศวกรรมศำสตร์) ส ำหรับ

กำรท ำโลหะหนัก (550 m2)

298,300.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยอรรถสิทธ์ิ  แสนมี 298,300.00 นำยอรรถสิทธ์ิ  แสนมี 298,300.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004090 22.12.2017

6
ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 81 รำยกำร 158,218.80 วิธีเฉพำะเจำะจง เลิศทวีกิจ 158,218.80 เลิศทวีกิจ 158,218.80 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004134 01.02.2018

7
ซ้ือเก้ำอ้ีส ำนักงำน จ ำนวน 20 ตัว 118,770.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนช่ัน

แนล (1991) จ ำกัด
118,770.00

บริษัท เอ็มเดคอินเตอร์เนช่ัน

แนล (1991) จ ำกัด
118,770.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004100 16.01.2018

8

จ้ำงเหมำบริกำรท ำควำมสะอำด 

อำคำรคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

ปีงบประมำณ 2561

1,946,600.00 วิธีคัดเลือก บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส 1,815,600.00 บริษัท เอ็น.ซี.ซี.ออล เซอร์วิส 1,815,600.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000145 28.11.2017

ผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียด

ข้อมูลจัดซ้ือ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ล าดับท่ี รายการท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา



ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/

จ้าง
เลขท่ีสัญญา วัน เดือน ปี

ผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียด

ข้อมูลจัดซ้ือ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ล าดับท่ี รายการท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

9

ซ้ือเคร่ืองข้ึนรูปช้ินงำนวัตถุ 3 มิติ 

ด้วยเส้นใย ฟิลำเมนท์ จ ำนวน 4 

เคร่ือง

155,600.00  วิธีเฉพำะเจำะจง
ต้นทำงสเตช่ัน โดย นำยเจน

วิทย์
155,600.00 ต้นทำงสเตช่ัน โดย นำยเจนวิทย์ 155,600.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100003917 18.10.2017

10

จ้ำงเหมำบริกำรรักษำควำม

ปลอดภัย ปีงบประมำณ 2561
2,667,564.24 วิธีพิเศษ

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 

เอ็น.พี. จ ำกัด
2,667,564.24

บริษัท รักษำควำมปลอดภัย 

เอ็น.พี. จ ำกัด
2,667,564.24 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 5100000009 03.10.2016

11

จ้ำงพัฒนำโปรแกรมส ำหรับระบบ

โซ่อุปทำน สำธำรณสุขประเทศไทย
3,700,000.00 วิธีพิเศษ บริษัท โลจิซอฟท์ จ ำกัด 3,700,000.00 บริษัท โลจิซอฟท์ จ ำกัด 3,700,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000130 12.09.2017

12

จ้ำงพัฒนำแบบของกำรจัดเก็บและ

กระจำยสินค้ำ ส ำหรับระบบโซ่

อุปทำนสำธำรณสุขประเทศไทย

1,900,000.00 วิธีคัดเลือก
บริษัท เค เอ็น เค คอนซัลต้ิง 

เซ็นเตอร์ จ ำกัด
1,900,000.00

บริษัท เค เอ็น เค คอนซัลต้ิง 

เซ็นเตอร์ จ ำกัด
1,900,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000129 19.09.2017

13

ซ้ือหลอดไฟ LED 16W Daylighl 

6500 K 1600 LUMEN "PHILIPS"

 จ ำนวน 800 หลอด

115,560.00 วิธีเฉพำะเจำะจง
ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แดเนียล 

ซัพพลำย
115,560.00

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แดเนียล 

ซัพพลำย
115,560.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004169 26.01.2018

14
ซ้ือ Labview+DAQ จ ำนวน 1 ชุด 282,200.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท แอนทรอนิค จ ำกัด 282,200.00 บริษัท แอนทรอนิค จ ากัด 282,200.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004101 16.01.2018

15

สว่ำนแท่นเจำะและเคร่ืองกัด CNC

 1 ชุด
250,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พรีซิช่ัน ซีเอ็นซี แอนด์

 แมชชีน เนอร่ี จ ำกัด
250,000.00

บริษัท พรีซิช่ัน ซีเอ็นซี แอนด์ 

แมชชีน เนอร่ี จ ำกัด
250,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100003916 18.10.2017

16
ซ้ือเคร่ือง CNC แบบ 5 แกน 1 ชุด 5,885,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ฟำยน์น่ิง ทูลส์ จ ำกัด 5,885,000.00 บริษัท ฟำยน์น่ิง ทูลส์ จ ำกัด 5,885,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000146 26.12.2017

17

จ้ำงล้ำงถังปูนเก็บน้ ำประปำ อำคำร

 1-3
210,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยกฤชชำติ  ศิวิลัย 210,000.00 นำยกฤชชำติ  ศิวิลัย 210,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004113 26.01.2018



ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/

จ้าง
เลขท่ีสัญญา วัน เดือน ปี

ผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียด

ข้อมูลจัดซ้ือ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ล าดับท่ี รายการท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

18

จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีส ำหรับศูนย์

พัฒนำ ผู้ประกอบกำรนวัตกรรม 

จ ำนวน 1 งำน

21,438,800.00 วิธีคัดเลือก  บริษัท โอเพ่น ฮับ จ ำกัด 21,380,000.00  บริษัท โอเพ่น ฮับ จ ำกัด 21,380,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000147 06.03.2018

19
จ้ำงซ่อมลิฟต์ จ ำนวน 5 รำยกำร 291,622.08 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อี

ลีเวเตอร์ จ ำกัด
291,622.08

บริษัท ออริจินัล เซอร์วิส อีลีเว

เตอร์ จ ำกัด
291,622.08 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004173 20.02.2018

20

จ้ำงซ่อมบ ำรุงรักษำลิฟต์โดยสำร 

จ ำนวน 2 รำยกำร
129,898.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท บำงกอก เอ็นอีอี จ ำกัด 129,898.00 บริษัท บำงกอก เอ็นอีอี จ ำกัด 129,898.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100003829 22.08.2017

21

จ้ำงซ่อมแซมครุภัณฑ์พร้อมร้ือถอน

 ขนย้ำย
150,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท พีเอ็น เทคโนโลยี 

แอนด์ เซอร์วิส จ ำกัด
150,000.00

บริษัท พีเอ็น เทคโนโลยี แอนด์

 เซอร์วิส จ ำกัด
150,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004598 10.07.2018

22
ซ้ือวัสดุ จ ำนวน 79 รำยกำร 166,708.50 วิธีเฉพำะเจำะจง  เลิศทวีกิจ 166,708.50  เลิศทวีกิจ 166,708.50 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004715 28.08.2018

23

จ้ำงพัฒนำอุปกรณ์ตรวจวัด

สัญญำณคล่ืนไฟฟ้ำหัวใจแบบพกพำ

ไร้สำยและอุปกรณ์วัดควำมดัน

เลือดจำกภำยนอกแบบพกพำไร้สำย

290,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำยจิรวัฒน์ เอ่ียมส ำอำงค์ 290,000.00 นำยจิรวัฒน์ เอ่ียมส ำอำงค์ 290,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004305 24.03.2018

24

จ้ำงพัฒนำระบบตรวจวัดปริมำตร

น้ ำเข้ำและออกในร่ำงกำยของ

ผู้ป่วยแบบไร้สำย ในห้องผู้ป่วย

290,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง นำงสำวแสนดี  รัตนสมฤกษ์ 290,000.00 นำงสำวแสนดี  รัตนสมฤกษ์ 290,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004307 20.03.2018

25

จ้ำงซ่อมแซมห้องน้ ำ อำคำร 2 รวม

 17 ห้อง จ ำนวน 1 งำน
499,088.13 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท สุขศรี ดีเวลลอปเมนท์

 จ ำกัด
499,088.13

บริษัท สุขศรี ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ำกัด
499,088.13 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004664 16.08.2018



ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/

จ้าง
เลขท่ีสัญญา วัน เดือน ปี

ผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียด

ข้อมูลจัดซ้ือ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ล าดับท่ี รายการท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

26

ซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 

15 รำยกำร
329,453.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด 329,453.00 บริษัท สหธุรกิจ จ ำกัด 329,453.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100004700 28.08.2018

27

จ้ำงปรับปรุงพ้ืนท่ีส ำหรับศูนย์

พัฒนำผู้ประกอบกำรนวัตกรรม 

จ ำนวน 1 งำน

21,438,800.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โอเพ่น ฮับ จ ำกัด 21,380,000.00 บริษัท โอเพ่น ฮับ จ ำกัด 21,380,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000147 06.03.2018

28

จ้ำงปรับปรุงสถำนท่ีศูนย์พัฒนำ

นวัตกรรม ส ำหรับท ำโลหะหนัก 

จ ำนวน 1 งำน

14,809,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท โอเพ่น ฮับ จ ำกัด 14,800,000.00 บริษัท โอเพ่น ฮับ จ ำกัด 14,800,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000149 30.03.2018

29
ซ้ือรถตู้โดยสำร จ ำนวน 1 คัน 1,650,000.00 วิธีคัดเลือก

 บริษัท โตโยต้ำท่ำจีน ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
1,650,000.00

 บริษัท โตโยต้ำท่ำจีน ผู้

จ ำหน่ำยโตโยต้ำ จ ำกัด
1,650,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000155 04.07.2018

30

ซ้ือแผงวงจรเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่

ข่ำย
294,250.00 วิธีคัดเลือก บริษัท แอมเน็กซ์ จ ำกัด 294,250.00 บริษัท แอมเน็กซ์ จ ำกัด 294,250.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000126 05.09.2017

31

จ้ำงปรับปรุงส ำนักงำนกลุ่ม

สำขำวิชำเทคโนโลยี กำรจัดกำร 

ระบบสำรสนเทศ จ ำนวน 1 งำน

2,500,000.00 วิธีคัดเลือก บริษัท นิชยำ จ ำกัด 2,490,000.00 บริษัท นิชยำ จ ำกัด 2,490,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000127 29.08.2017

32

ซ้ือชุดห้องปฏิบัติกำรปลอดเช้ือ 

จ ำนวน 1 ชุด
1,199,500.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท เบคไทย กรุงเทพ

อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด
1,120,000.00

บริษัท เบคไทย กรุงเทพ

อุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จ ำกัด
1,120,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000140 11.10.2017

33
ซ้ือ CFD Software 1,040,000.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี 

จ ำกัด
1,039,000.00

บริษัท แคดเด็ม เทคโนโลยี 

จ ำกัด
1,039,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000134 31.10.2017

34

ซ้ือเคร่ืองบอกพิกัดวัตถุแบบ 3 มิติ 

จ ำนวน 1 ชุด
1,278,650.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท สแกนเนอร์ส สำมมิติ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
1,263,000.00

บริษัท สแกนเนอร์ส สำมมิติ 

(ประเทศไทย) จ ำกัด
1,263,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000136 30.10.2017



ช่ือ ราคา ช่ือ ราคา เหตุผลท่ีคัดเลือก
เลขท่ีใบส่ังซ้ือ/

จ้าง
เลขท่ีสัญญา วัน เดือน ปี

ผู้ได้รับการคัดเลือก รายละเอียด

ข้อมูลจัดซ้ือ/จัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

ล าดับท่ี รายการท่ีจัดซ้ือ/จัดจ้าง วงเงินท่ีจัดซ้ือ วิธีจัดซ้ือ/จัดจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา

35

ซ้ืออุปกรณ์สร้ำงต้นแบบทำงไฟฟ้ำ 

2 จ ำนวน 1 ชุด
100,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง

บริษัท เอ็ม.ที.เค มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด
100,000.00

บริษัท เอ็ม.ที.เค มำร์เก็ตต้ิง 

จ ำกัด
100,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100003914 18.10.2017

36

ซ้ืออุปกรณ์สร้ำงต้นแบบทำงไฟฟ้ำ 

1 จ ำนวน 1 ชุด
1,484,200.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรู

เม้นท์ จ ำกัด
1,483,000.00

บริษัท ไทร์เนอร์ย่ี อินสทรู

เม้นท์ จ ำกัด
1,483,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000139 14.11.2017

37
ซ้ืออุปกรณ์ Calibrate ทำงไฟฟ้ำ 260,000.00 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท ทรีท เมด จ ำกัด 260,000.00 บริษัท ทรีท เมด จ ำกัด 260,000.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100003912 18.10.2017

38

ซ้ือกล้องดิจิตอลไมโครสโคป 

จ ำนวน 1 ชุด
921,280.00 วิธีคัดเลือก

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด
921,270.00

บริษัท คีย์เอ็นซ์ (ไทยแลนด์) 

จ ำกัด
921,270.00 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 4100000143 31.10.2017

39

จ้ำงปรับปรุงห้องน้ ำและระบบ

สำธำรณูปโภค
111,561.41 วิธีเฉพำะเจำะจง บริษัท พี.ดี.เค.วิศวกรรม จ ำกัด 111,561.41 บริษัท พี.ดี.เค.วิศวกรรม จ ำกัด 111,561.41 รำคำอยู่ในวงเงินงบประมำณ 3100003897 21.09.2017


