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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในรอบเดือน มกราคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 4 
รำยกำร ประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

167,669 บำท 
 
 
 
 
 

167,669 บำท 
 
 
 

 
 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แอดวำนซ์ ไอที ซัพพอร์ท 
เซอร์วิส จ ำกดั รำคำที่เสนอ 
167,669 บำท 

บริษัท แอดวำนซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 
รำคำจัดซื้อ 167,669 บำท 

 6/2563 
วันท่ี 6 มกรำคม 

2563 

2. จ้ำงเหมำอบรมและสอบวัด
สมิทธิภำพทำงภำษำอังกฤษ 
ระดับ B1 ให้กับนักศึกษำช้ันปี
ที่ 4 และปีท่ี 5 ประจ ำ
โครงกำรจดัตั้งศูนยภ์ำษำและ
กำรศึกษำนำนำชำต ิ

400,000 บำท 
 
 
 
 
 

400,000 บำท 
 
 
 

 
 

 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท โอเพ่นดูเรยีน จ ำกัด  
รำคำที่เสนอ 400,000 บำท 

บริษัท โอเพ่นดูเรียน จ ำกัด  
รำคำที่จัดซื้อ 400,000 บำท 

 7/2563 
วันท่ี 13 มกรำคม 

2563 

3. จ้ำงด ำเนินกำรสอบ 
Placement testประจ ำ
โครงกำรจัดตั้งศูนย์ภำษำและ
กำรศึกษำนำนำชำต ิ

400,000 บำท 
 
 
 
 
 

400,000 บำท 
 
 
 

 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท อินสติดิว ออฟ อินเตอร์
เนช่ันแนลเอดูเคช่ัน อิงค์ จ ำกัด  
รำคำที่เสนอ 400,000 บำท 

บริษัท อินสติดิว ออฟ 
อินเตอร์เนชั่นแนลเอดูเคช่ัน 
อิงค์ จ ำกัด รำคำที่จัดซื้อ 
400,000 บำท 

 8/2563 
วันท่ี 14 มกรำคม 

2563 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ในรอบเดือน มกราคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

4. จ้ำงเหมำอบรมเตรียมควำม
พร้อมภำษำอังกฤษส ำหรับ
นักศึกษำจ ำนวน 4 ครั้ง 
ประจ ำโครงกำรจดัตั้งศูนย์
ภำษำและกำรศึกษำนำนำชำต ิ

816,000 บำท 
 
 
 
 
 

816,000 บำท 
 
 
 
 

 

ประกวดรำคำ 
e-bidding 

1.บริษัท วิสดอมไวด์ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 690,000 บำท  
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ลีฟวิ่ง เสนอรำคำ 
790,000 บำท 

บริษัท วิสดอมไวด์ จ ำกัด 
รำคำที่จัดซื้อ 690,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และเสนอรำยละเอียด  
และเอกสำรหลักฐำน 

ต่ำง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

9/2563 
วันท่ี 15 มกรำคม 

2563 

5. จ้ำงเหมำ English Day จ ำนวน 
2 ครั้ง ประจ ำโครงกำรจัดตั้ง
ศูนย์ภำษำและกำรศึกษำ
นำนำชำติ 

780,000 บำท 780,000 บำท ประกวดรำคำ 
e-bidding 

1.บริษัท วิสดอมไวด์ จ ำกัด  
เสนอรำคำ 490,000 บำท  
2.บริษัท ปลำ-ตะ-เพียน จ ำกัด  
เสนอรำคำ 581,000 บำท  
3.บริษัท คิง แอนด์ ควีน เทรนนิ่ง  
เซ็นเตอร์ จ ำกัด เสนอรำคำ  
645,000 บำท  
4.บริษัท ดรำกอนฟรำย อิงลิชแคมป์ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 730,000 บำท 
 

บริษัท วิสดอมไวด์ จ ำกัด  
รำคำที่จัดซื้อ 490,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และเสนอรำยละเอียด  
และเอกสำรหลักฐำน 

ต่ำง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

10/2563 
วันท่ี 15 มกรำคม 

2563 

6. ซื้อครุภัณฑ์ประจ ำศูนย์
นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 15 รำยกำร 

499,904 บำท 499,904 บำท เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เอวิท คอมมูนิเคช่ัน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 499,904 บำท 

บริษัท เอวิท คอมมูนิ เคช่ัน 
จ ำกัด เสนอที่จัดซื้อ  
499,904 บำท 

 11/2563 
วันท่ี 21 มกรำคม 

2563 

 


