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

1

จางผลิตและเผยแพรสื่อประชาสัมพันธเว็บไซต Learn-AI.in.th สําหรับโครงการ AI for ALL 

จํานวน 1 งาน 3,000,000.00 2,996,000.00 คัดเลือก

บริษัท เมกกาซี จํากัด

บริษัท แอดฮอค คอมมิวนิเคชั่นส จํากัด

บริษัท พีทูพี อินเทลลิเจนซ จํากัด

3,084,810

2,996,000

3,064,480 บริษัท เมกกาซี จํากัด 3,000,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000354 2 มิถุนายน 2565

2

ซื้อชุดปองกันกระแสไฟฟาลัดวงจรของสถานีไฟฟา ๖๙kV (Circuit Breaker) พรอมติดตั้ง 

จํานวน ๓ ชุด โดยวิธีคัดเลือก 18,700,000.00 18,649,000.00 คัดเลือก บริษัท คอลเลคทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 18,650,000.01 บริษัท คอลเลคทีฟ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 18,649,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000376 7 มิถุนายน 2565

3 จางเหมากอสรางสถานีอัดประจุไฟฟาสําหรับรถบัสไฟฟา (EV BUS) มจธ.บางขุนเทียน 2,199,000.00 2,034,531.67 e-bidding

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด

บริษัท เค.ท.ีเทคนิคคอลซัพพลาย จํากัด

1,684,184.60

1,699,160.00

บริษัท พี.เอส.เพาเวอรลายส จํากัด 1,684,184.60 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000125 9 มิถุนายน 2565

4 จางทําสื่อโฆษณาประชาสัมพันธสําหรับโครงการ AI for ALL (ปที่ 2) จํานวน 1 งาน 5,400,000.00 5,350,000.00 คัดเลือก

บริษัท วินเทอร อีเจนซี่ จํากัด

บริษัท อินโนเวชั่น ออฟ เอ็กซพีเรียนซ จํากัด

5,292,220

5,328,600 บริษัท อินโนเวชั่น ออฟ เอ็กซพีเรียนซ จํากัด 5,328,600.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000365 15 มิถุนายน 2565

5

จางประชาสัมพันธ ผลิตสื่อ และการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธเผยแพรความรูแกประชาชนในการ

เลือกใชผลิตภัณฑอนุรักษพลังงานที่มีประสิทธิภาพ จํานวน 1 งาน 3,620,000.00 3,620,000.00 คัดเลือก

บริษัท เมค อิท ดิฟเฟอเรนท จํากัด

บริษัท คาริสมา มีเดีย จํากัด

บริษัท โกลยอลอินเตอรคอมมิวนิเคชั่น จํากัด

3,620,000

3,630,000

3,640,000 บริษัท เมค อิท ดิฟเฟอเรนท จํากัด 3,620,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000382 20 มิถุนายน 2565

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมิถุนายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง

เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1 ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลวีดิทัศน Science Education Engineering Collections ระยะเวลา 12 

เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 14 มิถุนายน 2566 จํานวน 1 ชุด 360,000.00                     353,000.00                     
เฉพาะเจาะจง

บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด 353,000.00                  บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด 353,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000398 6 มิถุนายน 2565

2 ซื้อสิทธิในโปรแกรมพัฒนากลยุทธและวางแผนบุคลากร The Predictive Index (PI) ระยะเวลา ๑ ป 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 387,340.00 387,340.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ทาเลนท โคเด็กซ(ประเทศไทย) จํากัด 387,340.00 บริษัท ทาเลนท โคเด็กซ(ประเทศไทย) จํากัด 387,340.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000400 8 มิถุนายน 2565

3
จางสื่อประชาสัมพันธผานรายการขาวในเครืออ Nation Group จํานวน 1 งาน 250,000.00 197,950.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด 197,950.00 บริษัท กรุงเทพธุรกิจ มีเดีย จํากัด นางกิตติยา แพร 197,950.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000405 10 มิถุนายน 2565

4 จางสื่อประชาสัมพันธผานรายการ SMART ENERGY ทางชองอมรินทรทีวี และรายการพลังงานไทยใหญ

อุดม ทางชอง ททบ.5 จํานวน 1 งาน 200,000.00 200,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท มีเดียฮารท จํากัด 200,000.00 บรัท มีเดีฮารท จํากัด 200,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000404 10 มิถุนายน 2565

5
จางสื่อประชาสัมพันธผานทางสถานีโทรทศนชอง 9 MCOT HD หมายเลข 30 จํานวน 1 งาน 250,000.00 214,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 214,000.00 บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน) 214,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000406 10 มิถุนายน 2565

6
จางจัดทําปายตราสัญลักษณ MEA ENERGY AWARDS จํานวน 41 ปาย 250,000.00 214,285.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เชน การชาง จํากัด 214,285.00 บริษัท เชน การชาง จํากัด 214,285.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000407 10 มิถุนายน 2565

7
เครื่องยอยตัวอยาง  จํานวน 1 เครื่อง 246,100.00 246,100.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สิทธิพรโซซิเอส จํากัด 246,100.00 บริษัท สิทธิพรโซซิเอส จํากัด 246,100.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000401 15 มิถุนายน 2565

8
จางเหมาเดินเมนไฟฟาสํารองประจําประตูทางเขา-ออกที่ 1 จํานวน 1 งาน 234,000.00 232,997.85

เฉพาะเจาะจง

บริษัท พ.ีซี.ท.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 229,787.85 บริษัท พ.ีซี.ท.ี เอ็นจิเนียริ่งแอนดออโตเมชั่น จํากัด 229,787.85 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000402 15 มิถุนายน 2565

9 จางทําวีดีทัศนสื่อการสอน สําหรับโครงการ Prevention of postharvest loss in the value chain of

 agricultural crop จํานวน 1 งาน 342,400.00 342,400.00 เฉพาะเจาะจง หางหุนสวนจํากัด ไอซายน ครีเอทีฟ 342,400.00 หางหุนสวนจํากัด ไอซายน ครีเอทีฟ 342,400.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000408 20 มิถุนายน 2565

10 จางจัดทําเว็บไซตสํานักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ (EDS) ตามระบบอัตลักษณองคกร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 300,000.00 300,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 300,000.00 บริษัท ที เอ็น ที มีเดียแอนดเน็ตเวิรค จํากัด 300,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000410 20 มิถุนายน 2565

11
ซื้อสิทธิการใชงานสื่ออิเล็กทรอนิกสบนระบบ Hibrary ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่  1 กรกฎาคม 

2565 ถึง 30 มิถุนายน  2566 จํานวน 1 ชุด

250,000.00 250,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท บุคเน็ท จํากัด 250,000.00 บริษัท บุคเน็ท จํากัด 250,000.00

ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000411 20 มิถุนายน 2565

12
จางทําแบบเรียนออนไลนดานมาตรฐานความปลอดภัยหองปฏิบัติการ จํานวน 1 ระบบ 500,000.00 500,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซอฟต เอส คิว จํากัด 500,000.00 บริษัท ซอฟต เอส คิว จํากัด 500,000.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000414 22 มิถุนายน 2565

13
ซื้อเครื่องมือตรวจวัดลักษณะทางอุตุนิยมวิทยา (Automatic Weather Station) จํานวน 2 เครื่อง 150,000.00 149,800.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็มทรอน เทคโนโลยี จํากัด 149,800.00 บริษัท เอ็มทรอน เทคโนโลยี จํากัด 149,800.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ C65000421 27 มิถุนายน 2565

วิธีซื้อหรือจาง
รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อ/จางในรอบเดือนมิถุนายน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของสัญญาในการซื้อหรือจาง



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

1

ซื้อสิทธิในการเขาใชฐานขอมูลวีดิทัศน Science Education Engineering 

Collections ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2565 ถึง 14 

มิถุนายน 2566 จํานวน 1 ชุด 360,000.00             353,000.00             เฉพาะเจาะจง บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด 353,000.00            บริษัท นิวโนวเลจ อินฟอรมเมชั่น จํากัด 353,000.00             ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000398 6 มิถุนายน 2565

2 อุปกรณประกอบเครื่องแมขาย จํานวน 3 รายการ 360,000.00 358,139.70 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็นธยูส จํากัด 358,139.70 บริษัท เอ็นธยูส จํากัด 358,139.70 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000413 14 มิถุนายน 2565

3 จางซอมลิฟตยี่หอ SIGMA อาคารวิศววัฒนะ จํานวน 4 ชุด 486,500.00 486,127.75 เฉพาะเจาะจง บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 486,127.75 บริษัท ซิกมา เอลิเวเตอร (ประเทศไทย) จํากัด 211,860.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000412 17 มิถุนายน 2565

4 จางเหมาซอมแซมหมอแปลงไฟฟา จํานวน 5 รายการ 497,550.00 497,550.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท สังวาลยอิเลคทริค จํากัด 497,550.00 บริษัท สังวาลยอิเลคทริค จํากัด 497,550.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000417 17 มิถุนายน 2565

5

จางจัดทําระบบ Live Streaming สําหรับการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 

จํานวน 1 งาน 250,000.00 226,305.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไมตี้ ไมซ จํากัด 226,305.00 บริษัท ไมตี้ ไมซ จํากัด 226,305.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000420 21 มิถุนายน 2565

6 ซื้อสิทธิในการใชบริการแพลตฟอรม Lattice จํานวน 1 รายการ 400,000.00 310,976.10 เฉพาะเจาะจง DEGREE, INC. (DBA Lattice) 311,738.40 DEGREE, INC. (DBA Lattice) 311,738.40 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000418 27 มิถุนายน 2565

7

ซื้อสิทธิการใชพื้นที่จัดเก็บขอมูลผานเว็บ ประจําเดือนกรกฎาคม 2565 จํานวน 1 

รายการ 1,000,000.008,111.2327,150 USD เฉพาะเจาะจง Amazon web services,Inc

940,410.84

27,150 USD Amazon web services,Inc

940,410.84

27,150 USD ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000419 27 มิถุนายน 2565

8 จางเหมาปูกระเบื้องยาง ชั้น 17 อาคารเคเอกซ จํานวน 1 งาน 310,000.00 301,591.48 เฉพาะเจาะจง บริษัท ดับเบิลฟลอร จํากัด (สํานักงานใหญ) 301,591.48 บริษัท ดับเบิลฟลอร จํากัด (สํานักงานใหญ) 301,591.48 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000437 29 มิถุนายน 2565

9 หุนยนตเคลื่อนที่ไดแบบใชขา (Robodog) สําหรับแสดงผลงาน จํานวน 1 ชุด 400,000.00 374,500.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท โดรนอาคาเดมิค(ไทยแลนด) จํากัด 374,500.00 บริษัท โดรนอาคาเดมิค(ไทยแลนด) จํากัด 374,500.00 ถูกตองตรงตามเงื่อนไขทุกประการ P65000438 29 มิถุนายน 2565

วิธีซื้อหรือจาง

รายชื่อผูเสนอราคาและราคาที่เสนอ ผูไดรับการคัดเลือกและราคา
เหตุผลที่ไดรับคัดเลือกโดยสรุป

สรุปผลการดําเนินการจัดซือ/จางในรอบเดือนมิถุนายน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วันที่ 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565

ลําดับที่ งานจัดซื้อจัดจาง วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ราคากลาง
เลขที่และวันที่ของใบสั่งในการซื้อหรือจาง
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