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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. ซื้อครุภัณฑ์ชุดคิทส์อิเล็กโทรนิค 
จ ำนวน 3 เครื่อง 
 

16,995 บำท 
 

16,995 บำท 
 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แกมมำโก ้(ประเทศไทย) 
จ ำกัด รำคำที่เสนอ 16,995 บำท 

บริษัท แกมมำโก้  
(ประเทศไทย) รำคำที่จัดซื้อ  
16,995 บำท 
 

 

23/2563 
วันท่ี 9 เมษำยน 

2563 

2. ซื้อครุภณัฑ์กล้องส ำหรับดูดวง
อำทิตย์พร้อมขำตั้งกล้อง 
จ ำนวน 1 เครื่อง ประจ ำหอดู
ดำว คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

195,000 บำท     195,000 บำท เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท แอสโตร อินสตรเูมนท์
จ ำกัด รำคำที่เสนอ 195,000 บำท 
 

บริษัท แอสโตร อินสตรูเมนท์
จ ำกัด รำคำที่จัดซื้อ  
195,000 บำท 

 24/2563 
วันท่ี 16 เมษำยน 

2563 

3. จ้ำงเหมำปรับปรุงถังเก็บน้ ำ
หอพัก 4 

372,906 บำท 
 
 
 
 

372,906 บำท 
 
 

 
 

 

เฉพำะเจำะจง 1.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทองธนันท์โยธำ 
รำคำที่เสนอ 372,906 บำท 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทองธนันท์
โยธำ รำคำที่จดัซื้อ  
372,906 บำท 
 

 

 25/2563 
วันท่ี 22 เมษำยน 

2563 

4. ซื้อครุภัณฑ์ชุดแหล่งจ่ำยไฟ
แรงดันต่ ำ จ ำนวน 3 เครื่อง 
ประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

210,000 บำท 
 
 
 
 

210,000 บำท 
 
 

 
 

 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท อิมพีเรียลเทคโนโลย ีจ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 210,000 บำท 

บริษัท อิมพีเรียลเทคโนโลย ี
จ ำกัด รำคำที่จดัซื้อ  
210,000 บำท 

 26/2563 
วันท่ี 21 เมษำยน 

2563 

 



-2- 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

5. จ้ำงออกแบบงำนปรับปรุง
อำคำร 5 คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี จ ำนวน 1 งำน 
 

900,000 บำท 
 

741,000 บำท 
 

คัดเลือก 1.บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  รำคำที่เสนอ 
900,000 บำท 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
รำคำที่จัดซื้อ 741,000 บำท 
 

 

27/2563 
วันท่ี 23 เมษำยน 

2563 

6. จ้ำงออกแบบงำนปรับปรุง
อำคำรฝึกกีฬำในร่ม (โรงยิม 1) 
จ ำนวน 1 งำน 
 

600,000 บำท     547,000 บำท คัดเลือก 1.บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด รำคำที่เสนอ 
600,000 บำท 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
รำคำที่จัดซื้อ 547,000 บำท 
 

 28/2563 
วันท่ี 23 เมษำยน 

2563 

7. จ้ำงออกแบบงำนปรับปรุงสนำม
กีฬำกลำงแจ้ง จ ำนวน 1 งำน 

400,000 บำท 
 
 
 
 

400,000 บำท 
 
 

 
 

 

คัดเลือก 1.บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  รำคำที่เสนอ 
400,000 บำท 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
รำคำที่จัดซื้อ 400,000 บำท 
 

 29/2563 
วันท่ี 23 เมษำยน 

2563 

8. จ้ำงออกแบบงำนปรับปรุง
อำคำร 3 จ ำนวน 1 งำน 
 

900,000 บำท 
 

741,000 บำท 
 

คัดเลือก 1.บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  รำคำที่เสนอ 
900,000 บำท 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
รำคำที่จัดซื้อ 741,000 บำท 
 

 

30/2563 
วันท่ี 23 เมษำยน 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

9. จ้ำงก่อสร้ำงจ้ำงเหมำปรับปรุง          
ลำนจอดรถด้ำนข้ำงอำคำร
บ้ำนพลูหลวง (ตลำดนัด) 
จ ำนวน 1 งำน 

2,700,000 บำท 
 
 
 
 

2,700,000 บำท 
 
 
 

 
 

 

ประกวดรำคำ 
e-bidding 

1.บริษัท นิธำกรณ์ คอนสตรัคช่ัน แอนด์ 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ำกัด เสนอรำคำ  
2,100,000 บำท   
2.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด สองสกุล กรุ๊ป เสนอ
รำคำ 2,150,000 บำท         
3.ห้ ำ ง หุ้ น ส่ ว น จ ำ กั ด  ไ ว ย ท รั พ ย์
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 2,280,000 บำท     
4.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสอำร์พี กรุ๊ป 
 เอ็นจิเนียริ่ง เสนอรำคำ 
2,368,421.79 บำท  
5.บริษัท นำคะตะ เทรดดิ้ง จ ำกัด  
เสนอรำคำ 2,397,600 บำท 
6.บริ ษั ท  นี โ อ เ ซฟ  (ป ระ เทศ ไทย ) 
จ ำกัด เสนอรำคำ 2,420,000 บำท 
7.บ ริ ษั ท  สุ ข ศิ ริ  ( ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ) 
จ ำกัด เสนอรำคำ  
2,442,736.43  
8.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำชศักดิ์โยธำ เสนอ
รำคำ 2,480,000 บำท          
9.บริษัท เอ็น วี . ผลิตภัณฑ์คอนกรีต 
จ ำกัด เสนอรำคำ 2,550,000 บำท 
10.ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกดั  
รำไชศวรรย์ เสนอรำคำ 2,588,000 บำท 
 

บริษัท นิธำกรณ์ คอน
สตรัคช่ัน แอนด์ เอ็นจิ
เนียริ่ง จ ำกัด รำคำที่จัดซื้อ 
2,100,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และเสนอรำยละเอียด   
และเอกสำรหลักฐำน 

ต่ำง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

31/2563 
วันท่ี 23 เมษำยน 

2563 



-4- 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

10. จ้ำงเหมำปรับปรุงพื้น
ห้องปฏิบัติกำร คอมพิวเตอร์ 
31105 อำคำรศูนย์ภำษำและ
คอมพิวเตอร์ (อำคำร 100 ปี) 
 

491,091 บำท 
 

491,091 บำท 
 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ออล แลนเน็จ จ ำกัด  
รำคำที่เสนอ 491,091 บำท 

บริษัท ออล แลนเน็จ จ ำกดั
รำคำที่จัดซื้อ 491,091 บำท 
  

32/2563 
วันท่ี 30 เมษำยน 

2563 

11. ซื้อพร้อมติดตั้งครุภณัฑ์
อุปกรณ์เก็บข้อมูลจรำจร
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 1 เครื่อง 
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

765,00 บำท 
 
 
 
 

765,050 บำท 
 
 

 
 

 

ประกวดรำคำ 
e-bidding 

1.บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ำกัด เสนอรำคำ 762,000 บำท  
2.บริษัท เน็ทเวิร์คแอ็พพลิเคช่ัน
โซลูช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำ  
765,000 บำท 

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 
2001 จ ำกัด รำคำที่จัดซื้อ 
760,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำต่ ำสุด
และเสนอรำยละเอียด   
และเอกสำรหลักฐำน 

ต่ำง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

33/2563 
วันท่ี 29 เมษำยน 

2563 

12. จ้ำงบ ำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศ แบบควบคุม
อุณหภูมิและควำมชื้นจ ำนวน 
1 งำน ประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
 

144,000 บำท 
 
 
 
 

144,000 บำท 
 

 
 

 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท  เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
จ ำกัด รำคำที่เสนอ 144,000 บำท 

บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจเินียริ่ง 
จ ำกัด รำคำที่จดัซื้อ  
144,000 บำท 
 

 

 34/2563 
วันท่ี 29 เมษำยน 

2563 

13. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่ำกำร
ดูดกลืนแสงชนิดล ำแสงคู่ 
จ ำนวน 1 เครื่อง (UV)ประจ ำ
คณะวิทยศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

445,000 บำท 
 
 
 
 

445,000 บำท 
 
 

 
 

 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท พำรำไซแอนติฟิค จ ำกัด 
รำคำที่เสนอ 445,000 บำท 

บริษัท พำรำไซแอนติฟิค 
จ ำกัด รำคำที่จดัซื้อ  
445,000 บำท 

 35/2563 
วันท่ี 30 เมษำยน 

2563 



-5- 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

14. ซื้อครุภัณฑ์ชุดบอร์ดไมโคร 
คอนโทรลเลอร์เพื่อกำรเรียนรู้ 
จ ำนวน 15 รำยกำร ประจ ำ
คณะวิทยศำสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

336,000 บำท 
 

336,000 บำท 
 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เคเอ็ม โปรเกรส ซัคเซส 
จ ำกัด รำคำที่เสนอ 336,000 บำท 

บริษัท เคเอ็ม โปรเกรส  
ซัคเซส จ ำกัดรำคำที่จัดซื้อ 
336,000 บำท 
  

36/2563 
วันท่ี 29 เมษำยน 

2563 

15. ซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกควบคุม
อัตโนมัติระบบไฟฟ้ำ
อุตสำหกรรมส ำหรับ
อุตสำหกรรม 4.0 ประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

460,00 บำท 
 
 
 
 

460,000 บำท 
 
 

 
 

 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท ไทยแอดวำนซ์ เซ็นเตอร์ 
จ ำกัด รำคำที่เสนอ 460,000 บำท 

บริษัท ไทยแอดวำนซ์  
เซ็นเตอร์ จ ำกัด 460,000 บำท 
 

 

37/2563 
วันท่ี 29 เมษำยน 

2563 

16. จ้ำงบ ำรุงรักษำระบบบริหำร
กำรศึกษำ จ ำนวน 1 งำน 
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

235,400 บำท 
 
 
 
 

235,400 บำท 
 

 
 

 

เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท จีที เทคโนโลยี จ ำกัด  
รำคำที่เสนอ 235,400 บำท 

บริษัท จีที เทคโนโลยี จ ำกัด 
รำคำที่จัดซื้อ 235,400 บำท 
 

 

 38/2563 
วันท่ี 29 เมษำยน 

2563 

 


