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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างจัดท าปกปริญญาบัตร 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 จ านวน 
1,400 ปก 
 

118,342 บาท 
 

118,342 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 
ราคาที่เสนอ 118,342 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ภัทรการพิมพ์ ราคาที่จัดจา้ง  
118,342 บาท 
 

 

39/2563 
วันท่ี 7 พฤษภาคม 

2563 

2. จ้างเหมาปรบัปรุงพื้นช้ัน
ดาดฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 
1 งาน 
 

2,300,700 บาท    2,300,656.14 บาท ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท เฟิร์สคอน คอนสตรัคช่ัน 
จ ากัด เสนอราคา  
1,656,925.76 บาท   
2. บริษัท 9ออกัส (1979)  
คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เสนอราคา 
1,700,000 บาท   
3. บริษัท ยูเนียนแอ็สโซซิเอทส์ 
( ไ ท ย )  จ า กั ด  เ ส น อ ร า ค า 
1,794,576.40 บาท 
4. บริษัท ดีเครีโนเวช่ัน จ ากัด   
เสนอราคา 1,935,724.48 บาท          
5. บริษัท เอพี คอนสตรัคช่ัน บิส 
จ ากัด เสนอราคา 1,969,000 บาท  
6. บริษัท เลิฟ อินโนเวช่ัน คอนกรีต 
จ ากัด เสนอราคา 1,979,500 บาท   
7. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พรรัศมีมาตรา
อีควิปเมนท์ เสนอราคา 
 2,029,000 บาท   
 

บริษัท เฟิร์สคอน  
คอนสตรัคช่ัน จ ากัด  
ราคาที่จัดจ้าง  
1,656,925.76 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียด   
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

40/2563 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 

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

ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

     8. บริษัท แก้วตา ธุรกิจ จ ากัด  
เสนอราคา 2,071,000 บาท  
9. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันนี 
 อิมปอร์ต เสนอราคา  
2,213,645 บาท         
10. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ทรัพย์ธนากรณ์ วิศวกรรม  
เสนอราคา 2,300,000 บาท 
  

 

 

 

3. จ้างเหมาปรับปรุงห้องจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ จ านวน 1 
งาน ประจ าสถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

300,000 บาท     300,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท จัสมินวิศวกรรม จ ากดั  
ราคาที่เสนอ 300,000 บาท 

บริษัท จัสมินวิศวกรรม จ ากดั 
ราคาที่จัดจา้ง 300,000 บาท 

 41/2563 
วันท่ี 14 พฤษภาคม 

2563 

4. ซื้อพร้อมติดตั้งครุภณัฑ ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน  
2 รายการ ประจ าส านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2,500,00 บาท 
 
 
 
 

2,500,000 บาท 
 
 

 
 

 

ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด  
เสนอราคา 2,289,800 บาท  
2. บริษัท เอสวีโอเอ จ ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 2,294,080 บาท 

บริษัท สหธุรกิจ จ ากดั  
ราคาที่จัดซื้อ 2,289,800 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด   
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

42/2563 
วันท่ี 21 พฤษภาคม 

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

ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

5. จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่
ห้องเรียนและทางเดิน  
อาคาร 12 จ านวน 1 งาน 
 

187,500 บาท 187,500 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กองทิพย์ 
วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 187,500 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กองทิพย์ 
วิศวกรรม ราคาที่จัดจ้าง  
187,500 บาท 

 43/2563 
วันท่ี 21 พฤษภาคม 

2563 

6. ซื้อวัสดุส านักงาน ประเภท
หมึกพิมพ์ จ านวน 42 รายการ 
ประจ าโรงเรียนสาธิตมัธยม 

591,952 บาท 
 

591,952 บาท 
 

ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท 168 อินเตอร์เทรด แอนด์  
ซัพพลาย จ ากัด เสนอราคาหมึกพิมพ์ 
จ านวน 42 รายการ เป็นเงิน  
477,590 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.มีเดีย  
เสนอราคาวัสดุส านักงาน จ านวน  
61 รายการ เป็นเงิน 362,652 บาท 
  

บริษัท 168 อินเตอร์เทรด 
แอนด์  ซัพพลาย จ ากัด  
ราคาที่จัดซื้อ 477,590 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด   
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

44/2563 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 

2563 

7. ซื้อชุดตรวจสมรรถภาพการได้
ยินพร้อมตู้ป้องกันเสียงรบกวน 
จ านวน 1 ชุด และเครื่องวัด
สัดส่วนร่างกาย จ านวน  
1 เครื่อง  
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

888,100 บาท 
 

888,100 บาท 
 

ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท ทีซี ไซแอนซ์ จ ากัด  
เสนอราคา 887,000 บาท  

บริษัท ทีซี ไซแอนซ์ จ ากัด  
ราคาที่จัดซื้อ 887,000 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด   
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

45/2563 
วันท่ี 22 พฤษภาคม 

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

ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

8. ซื้อวัสดุส านักงาน จ านวน  
9 รายการ ประจ าโรงเรียน
สาธิตมัธยม 

399,958 บาท 
 

399,958 บาท 
 

ประกวดราคา 
e-bidding 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.มีเดีย  
เสนอราคาวัสดุส านักงาน จ านวน  
9 รายการ เป็นเงิน 362,652 บาท 
  

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.มีเดีย 

ราคาที่จัดซื้อ 362,652 บาท 
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด   
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

46/2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2563 

9. จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ จ านวน 8 
กลุ่มสาระวิชา ประจ าโรงเรียน
ประถมสาธิต 
 

305,200 บาท 
 

305,200 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 293,915.38 บาท 

บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ 
จ ากัด ราคาที่จดัซื้อ 
293,915.38 บาท 
 

 

47/2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2563 

10. จัดซื้อหนังสือเรียนฟรี 15 ปี 
อย่างมีคุณภาพ จ านวน 6 
กลุ่มสาระวิชา ประจ าโรงเรียน
สาธิตมัธยม 
 

723,300 บาท 
 

723,234 บาท 
 

ประกวดราคา 
e-bidding 

1.บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ จ ากัด  
ราคาที่เสนอ 558,430.75 บาท 

บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ 
จ ากัด ราคาที่จดัซื้อ  
558,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด   
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

48/2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2563 

11. จ้างเหมาปรับปรุงและทาสี
ภายในห้องเรียน อาคาร 41 
จ านวน 1 งาน 

203,000 บาท 203,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท  บริสุทธ์ิ วิศวกรรม จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 200,000 บาท 

บริษัท บริสุทธ์ิ วิศวกรรม 
จ ากัด ราคาที่จดัจ้าง  
200,000 บาท 

 49/2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

12. ซื้อพร้อมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ จ านวน  
3 รายการ 

647,500 บาท 
 
 
 
 

647,500 บาท 
 
 

 
 

 

ประกวดราคา 
e-bidding 

1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตตเิครื่องเย็น 
เสนอราคา 621,912 บาท 
2. บริษัท แอล.เอช.เอ็ม.
คอมพิวเตอร์ จ ากดั เสนอราคา 
693,360 บาท 
3. บริษัท เฮงสูง จ ากัด เสนอราคา 
752,600 บาท 
4. บริษัท สิทธิโชติแอร์ จ ากัด  
เสนอราคา 770,000 บาท 
5. บริษัท ไอที เซ็นเตอร์ ดิจิแพด 
จ ากัด เสนอราคา 946,000 บาท 
6. บริษัท โตวงค์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 
เสนอราคา 980,000 บาท 
7. บริษัท บ้านกล้วย เอ็นเตอรไ์พรซ์ 
จ ากัด เสนอราคา 992,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กิตติเครื่อง
เย็น ราคาที่จดัซื้อ  
621,912 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียด   
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

50/2563 
วันท่ี 25 พฤษภาคม 

2563 

13. ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด 
จ ำนวน 1 ระบบ ประจ ำ
อำคำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 

290,184 บาท 290,184 บาท เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน เค.เอส. อิเล็กทรอนิกส ์ 
ราคาที่เสนอ 289,700 บาท 

ร้าน เค.เอส. อิเล็กทรอนิกส์ 
ราคาที่จัดซื้อ 289,700 บาท  

51/2563 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 

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

ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

14. ซื้อพร้อมติดตั้งครุภณัฑ์เครื่อง
โปรเจคเตอร์ แบบ Short 
throw จ านวน 25 เครื่อง 

1,450,000 บาท 
 
 
 
 

1,469,575.50 บาท 
 

 
 

 

ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท วีลภัส ก้าวหน้าวัสดุ จ ากัด 
เสนอราคา 747,500 บาท 
2. บริษทั แอดวานซ์ ไอที ซพัพอรท์ 
เซอร์วสิ จ ากดั เสนอราคา  
947,800 บาท 
3. บริษัท วอร์ตั้น ริช (ประเทศไทย) 
จ ากัด เสนอราคา 1,278,750 บาท 
4. บริษัท สหธุรกิจ จ ากัด  
เสนอราคา 1,404,990 บาท 
 

บริษัท แอดวานซ ์ไอที  
ซัพพอร์ท เซอร์วสิ จ ากดั  
ราคาที่จัดซื้อ 947,800 บาท 
 

 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียด   
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

52/2563 
วันท่ี 29 พฤษภาคม 

2563 

 


