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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

1. จัดจ้างการแสดงดนตรีและ
นาฏศิลป์ จ านวน 1 งาน  
ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา
มรดกโลก ประจ าปี 2563  
ณ บริเวณหน้าโบราณสถาน 
วัดไตรตรึง 
 

180,000 บาท 180,000 บาท เฉพาเจาะจง 1.นายจตุพล อินทสร้อย  
ราคาที่เสนอ 180,000 บาท 

นายจตุพล อินทสร้อย  
ราคาทีจ่ัดจา้ง 180,000 บาท 

คุณสมบัติครบถ้วน 6/2564 
วันท่ี 1 ธันวาคม 

2563 
 

2. จ้างจัดนิทรรศการพระราช
กรณียกิจ รัชกาลที่ 9 และ 
รัชกาลที่ 10 ในงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจ าปี 
2563 ณ บริเวณลานหน้า
โบราณสถานวัดไตรตรึง 
ระหว่างวันท่ี 11-20 ธันวาคม 
2563  
 

200,000 บาท 200,000 บาท เฉพาเจาะจง 1.นายวสภัทร ขาวงาม 
ราคาที่เสนอ 200,000 บาท 
 

นายวสภัทร  ขาวงาม  
ราคาทีจ่ัดจา้ง 200,000 บาท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน 7/2564 
วันท่ี 2 ธันวาคม 

2563 
 

3. จ้างติดตั้งระบบแสงเสียง 
จ านวน 1 งาน ในงานยอยศยิ่ง
ฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจ าปี 
2563 ณ บริเวณลานหน้า
โบราณสถานวัดไตรตรึง 
ระหว่างวันท่ี 11-20 ธันวาคม 
2563  
 

250,000 บาท 250,000 บาท เฉพาเจาะจง 1.บริษัท เดอะ โมเมนต์  
ครีเอช่ัน จ ากัด ราคาที่เสนอ  
250,000 บาท 
 

บริษัท เดอะ โมเมนต์  
ครีเอช่ัน จ ากัด ราคาทีจ่ัดจ้าง  
250,000 บาท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน 8/2564 
วันท่ี 2 ธันวาคม 

2563 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน ธันวาคม 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

4. ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 
จ านวน 1 คัน 
 

2,400,000 บาท 2,400,000 บาท ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท แทนธัญ จ ากัด 
เสนอราคา 2,138,000 บาท  
2. บริษัท สินชัย เทรดเดอร์ 
จ ากัด เสนอราคา  
2,369,000 บาท  
3. บริษัท มาสเตอร์ เทค วีค
วิปเมนท์ จ ากัด เสนอราคา 
2,386,000 บาท  
4. บริษัท อีคอน เอ็นจิเนียร์ 
พลัส จ ากัด เสนอราคา  
2,394,000 บาท   
5.บริษัท สรณ์สิริ พลัส จ ากดั  
เสนอราคา 2,395,000 บาท 
 

บริษัท แทนธัญ จ ากัด  

ราคาที่จัดซื้อ  
2,138,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด  
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน 
 

9/2564 
วันท่ี 4 ธันวาคม 

2563 
 

5. จ้างจัดขบวนเฉลมิฉลองการ
เป็นมรดกโลก จ านวน 1 งาน 

120,000 บาท 120,000 บาท เฉพาเจาะจง 1.นายวสภัทร ขาวงาม 
ราคาที่เสนอ 120,000 บาท 

นายวสภัทร  ขาวงาม  
ราคาทีจ่ัดจา้ง 120,000 บาท 

คุณสมบัติครบถ้วน 10/2564 
วันท่ี 8 ธันวาคม 

2563 

6. ซื้อครุภณัฑ์เครื่องดนตรีไทยวง
มโหรเีครื่องใหญ่ จ านวน 1 ชุด 
ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

499,800 บาท 498,600 บาท เฉพาเจาะจง 1.บริษัท โปรมิวสิค จ ากัด 
ราคาที่เสนอ 495,500 บาท 
 

บริษัท โปรมิวสิค จ ากัด  
ราคาทีจ่ัดซื้อ 495,500 บาท 
 

คุณสมบัติครบถ้วน 11/2564 
วันท่ี 21 ธันวาคม 

2563 
 

 


