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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 
 
 

 

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ
แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือ
ชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู 
ประจ าอาคารท้องฟ้าจ าลอง 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

391,300 บาท 
 
 
 
 

391,300 บาท 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 1. ร้าน พ.ีที. แอร์ เซอร์วิส 
เสนอราคา 383,600 บาท 

ร้าน พ.ีที. แอร์ เซอร์วิส 
ราคาที่จัดซื้อ 383,600 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

18/2564 
วันท่ี 5 กุมภาพันธ์  

2564 

2. ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะเก้าอี้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
จ านวน 100 ชุด ประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

240,000 บาท 
 
 
 
 

240,000 บาท 
 
 
 

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรียลโปร
ดักส์ (1990) จ ากัด 
เสนอราคา 240,000 บาท 

บริษัท เฟิสท์อินดัสเตรยีล 
โปรดักส์ (1990) จ ากัด 
ราคาที่จัดซื้อ 240,000 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

26/2564 
วันท่ี11 กุมภาพันธ์  

2564 

3. ซื้อครุภณัฑ์เครื่องวัดปริมาณ
เสียงสะสมพร้อมอุปกรณส์อบ
เทียบ จ านวน 2 เครื่อง 
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

610,000 บาท 609,900 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จ ากัด  
เสนอราคา 609,900 บาท 
2. บริษัท ชิงหัว อินเตอร์เทรด 
จ ากัด เสนอราคา 609,900 บาท 

บริษัท ทีซี ไซเอนซ์ จ ากัด 
ราคาที่จัดซื้อ 609,900 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ

รายละเอียด  และ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

27/2564 
วันท่ี 3 กุมภาพันธ์  

2564 

4. ซื้อระบบจดัการบ าบดัน้ าเสีย
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 1 
จุด ณ สระน้ าอาคาร 1 และ 
อาคาร 2 

400,000 บาท 399,538 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ฮันเซีย วอเตอร์ จ ากัด 
เสนอราคา 395,900 บาท 

บริษัท ฮันเซีย วอเตอร์ จ ากัด 
ราคาที่จัดซื้อ 395,900 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

28/2564 
วันท่ี 4 กุมภาพันธ์  

2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5. 
 
 
 

 

จ้างเหมาปรบัปรุงห้องประชุม
และห้องนวัตกรรมส่วนขยาย 
ศูนย์นวัตกรรมและดิจติอลเพื่อ
การเรยีนรู้ จ านวน 1 งาน 

439,000 บาท 439,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ป.กิจทวีวัฒนา จ ากัด 
เสนอราคา 437,800 บาท 

บริษัท ป.กิจทวีวัฒนา จ ากัด 
ราคาที่จัดจา้ง 437,800 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

29/2564 
วันท่ี 8 กุมภาพันธ์  

2564 

6. จ้างบ ารุงรักษาห้องสมุด
อัตโนมัติ (Matrix) 

250,000 บาท 250,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั เสนอราคา  
437,800 บาท 

บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ 
เซอร์วิส จ ากดั ราคาที่จดัจ้าง
437,800 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

30/2564 
วันท่ี 9 กุมภาพันธ์  

2564 

7. ครุภณัฑ์ระบบภาพและเสียง
ห้องประชุม จ านวน 1 ระบบ 

1,952,500 บาท 1,950,126 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท บริษัท โซน อินโนเทค 
จ ากัด เสนอราคา 1,947,755 บาท 
2. บริษัท ไอ-ค็อน เทคโนโลยี 
โซลูช่ัน (ไทยแลนด์) จ ากัด เสนอ
ราคา 1,949,830 บาท 
 

บริษัท บริษัท โซน อินโนเทค 
จ ากัด ราคาที่จดัซื้อ 
 1,947,755 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ

รายละเอียด  และ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

31/2564 
วันท่ี  9 กุมภาพันธ ์

 2564 

8. ซื้อครุภณัฑ์ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ (Firewall) 
จ านวน 1 ระบบ ประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1,675,000 บาท 1,675,000 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ากัด เสนอราคา 1,649,940 บาท 
2. บริษัท เน็ทเวิร์คแอ็พพลิเคช่ัน
โซลูช่ัน จ ำกัด เสนอราคา 
1,662,780 บาท 

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 
2001 จ ากัด ราคาที่จดัซื้อ  
1,649,940 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ

รายละเอียด  และ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 

32/2564 
วันท่ี 11 กุมภาพันธ์ 

2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9. 
 
 

 

จ้างเหมาปรบัปรุงศูนย์ศึกษา
ดาราศาสตร์ จ านวน 1 งาน 
 

366,000 บาท 366,000 บาท เฉพาะเจาะจง 
 

 

1. บริษัท แอคซิส ดีไซน์ แอนด์ 
โปรดั๊กช่ัน จ ากัด เสนอราคา 
365,795.06 บาท 

บริษัท แอคซิส ดีไซน์ แอนด์ 
โปรดั๊กช่ัน จ ากัด  
ราคาที่จัดจา้ง  
365,795.06 บาท 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

 

33/2564 
วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 

2564 

10. ซื้อครุภัณฑ์เก้าอี้หอประชุมมี
แผ่นเลคเชอร์ แบบแขนกล่อง 
 ที่น่ังพับเก็บได้ จ านวน 100 
ตัว ประจ าห้องประชุม 43014 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

400,000 บาท 399,645 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทริปเปิ้ลเอ เอ็นจเินียริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด เสนอราคา 
399,645 บาท 
 

บริษัท ทริปเปิ้ลเอ เอ็นจิเนียริ่ง 
(ประเทศไทย) จ ากัด  
ราคาที่จัดซื้อ 399,645 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

34/2564 
วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 

2564 

11. จ้างเหมาปรบัปรุงฝ้าเพดาน
อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,647,000 บาท 1,645,336.08 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท มุมทอง จ ากัด  
เสนอราคา 1,300,000 บาท 
2. บริษัท อัญชิสา ก่อสร้าง จ ากัด 
เสนอราคา 1,348,200 บาท 
3. บริษัท ป.กิจทวีวัฒนา จ ากัด 
เสนอราคา 1,350,000 บาท 
4. บริษัท ซี เอ พี คัลเลอร์แอนด์
เพ้นท์ จ ากัด เสนอราคา 
1,366,000 บาท 
5. บริษัท ธนามงคลวัฒน์ การช่าง 
จ ากัด เสนอราคา 1,419,000 บาท 
 

บริษัท มุมทอง จ ากัด  
ราคาที่จัดจา้ง  
1,300,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

35/2564 
วันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 

2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

     6. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอ.เจ. แอสไปร์ 
เสนอราคา1,430,000 บาท 
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันนี อิมปอร์ต 
เสนอราคา 1,434,000 บาท 
8. บริษัท ภวินท์ พัทธยา จ ากัด 
เสนอราคา 1,470,000 บาท 
9. บริษัท รัตนะ 5 ก่อสร้าง จ ากัด 
เสนอราคา 1,500,000 บาท 
10. บริษัท ริช สตดูิโอ จ ากัด  
เสนอราคา 1,600,000 บาท 
11. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ราไชศวรรย์ 
เสนอราคา 1,640,000 บาท 
12. บริษัท กรุงไทยรุ่งเจรญิ จ ากัด 
เสนอราคา 1,646,200 บาท 
 

   

12. จ้างจัดท าเสื้อกีฬา กิจกรรม
สานสมัพันธ์เครือข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
9 มหาวิทยาลัย  
จ านวน 855 ตัว 
 

206,400 บาท 206,400 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อโคโน่ สปอร์ต จ ากัด 
เสนอราคา 206,400 บาท 

บริษัท อโคโน่ สปอรต์ จ ากัด 
ราคาที่จัดซื้อ 206,400 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

36/2564 
วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 

2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13. 
 
 

 

จ้างเหมาปรบัปรุงอาคาร 6 
จ านวน 1 งาน ประจ า 
คณะครุศาสตร ์

999,000 บาท 999,000 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ริช สตูดิโอ จ ากัด  
เสนอราคา 850,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีแอล.เจ.  
เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา  
950,000 บาท 
3. บริษัท วี พี มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน จ ากดั เสนอราคา 
951,000 บาท 
4. บริษัท วิศิษฏ์เจริญก่อสร้าง จ ากัด 
เสนอราคา 1,049,847.78 บาท 
 

บริษัท ริช สตูดโิอ จ ากัด  
ราคาที่จัดจา้ง 850,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ

รายละเอียด  และ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

 

37/2564 
วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 

2564 

14. จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ าและ
ระบบสุขาภิบาล ด้านหลัง
อาคาร 1 จ านวน 1 งาน 

700,000 บาท 712,628.54 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ริช สตูดิโอ จ ากัด 
เสนอราคา 610,000 บาท 
2. บริษัท พีซีเอสโปร จ ากดั  
เสนอราคา 680,000 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีแอล.เจ.  
เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา 
690,000 บาท 
4. บริษัท เพชรตั้งใจ จ ากัด  
เสนอราคา 700,000 บาท 
 

บริษัท ริช สตูดโิอ จ ากัด  
ราคาที่จัดจา้ง 610,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ

รายละเอียด  และ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

15. ซื้อเสื้อกีฬา จ านวน 8 รายการ 
และอุปกรณ์กีฬา จ านวน 5 
รายการ 

280,000 บาท 279,994.93 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ธารา เทค เอเซีย จ ากดั  
เสนอราคา 279,994.93 บาท 

บริษัท ธารา เทค เอเซีย จ ากัด  
ราคาที่จัดซื้อ  
279,994.93 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 
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