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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 
 
 

 

ซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ ประจ ำส ำนัก 
วิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

642,000 บำท 
 
 
 

 

642,000 บำท 
 
 
 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด 
(มหำชน) เสนอรำคำ  
636,60 บำท 

บริษัท เอสวีโอเอ จ ำกัด 
(มหำชน) รำคำที่จัดซื้อ 
636,650 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ 
รำยเดียวและเสนอ

รำยละเอียด   
และเอกสำร

หลักฐำน ต่ำง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

12/2564 
วันท่ี 13 มกรำคม  

2564 

2. ซื้อครุภณัฑ์ชุดถ่ำยภำพ
ดิจิตอลควำมละเอียดสูงพร้อม
โปรแกรมวิเครำะหผ์ลส ำหรบั
ใช้ร่วมกับกล้องจุลทรรศน์ 
จ ำนวน 1 ชุด ประจ ำ
สำขำวิชำจุลชีววิทยำ คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
 

280,000 บำท 
 
 
 

 

280,000 บำท 
 
 
 

เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท ฮอลลีวูด้ อินเตอร ์
เนช่ันแนล จ ำกัด เสนอรำคำ 
270,000 บำท 

บริษัท ฮอลลีวู้ด อินเตอร ์
เนช่ันแนล จ ำกัด รำคำที่จัดซื้อ 
270,000 บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 13/2564 
วันท่ี 19 มกรำคม  

2564 

3. ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 3 รำยกำร ประจ ำงำน
โครงกำรจดัตั้งศูนยภ์ำษำและ
กำรศึกษำนำนำชำต ิ

199,000 บำท 199,000 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท แอดวำนซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ำกดั  
เสนอรำคำ 199,000 บำท 

บริษัท แอดวำนซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ำกดั  
รำคำที่จัดซื้อ 199,000 บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 14/2564 
วันท่ี 18 มกรำคม  

2564 

4. ซื้อครุภณัฑ์ชุดประกอบ
หุ่นยนต์เพื่อกำรศึกษำ จ ำนวน 
1 ชุด ประจ ำสำขำวิชำ
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ คณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี

158,000 บำท 
 
 
 

 

158,000 บำท 
 
 
 

เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท เคเอ็ม โปรเกรส ซัคเซส 
จ ำกัด เสนอรำคำ 158,000 บำท 
 

บริษัท เคเอ็ม โปรเกรส  
ซัคเซส จ ำกัด รำคำที่จัดซื้อ 
158,000 บำท 

คุณสมบัติครบถ้วน 15/2564 
วันท่ี 20 มกรำคม  

2564 



-2- 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5. 
 
 
 

 

ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่อง
เสียงห้องเรียน จ ำนวน 2 เครื่อง 
ประจ ำส ำนักงำนคณะกรรมกำร
บัณฑิตศึกษำ 

152,000 บำท 
 
 
 

 

152,000 บำท 
 
 
 

เฉพำะเจำะจง 1. ร้ำน เค เอส อิเล็กทรอนิกส ์
เสนอรำคำ 144,000 บำท 

ร้ำน เค เอส อิเล็กทรอนิกส ์
รำคำที่จัดซื้อ 144,000 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

16/2564 
วันท่ี 18 มกรำคม  

2564 

6. จ้ำงออกแบบงำนปรับปรุง
อำคำรวิทยบริกำร  
จ ำนวน 1 งำน 

720,000 บำท 720,000 บำท คัดเลือก 1. บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด เสนอรำคำ 
710,000 บำท 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
รำคำที่จัดจำ้ง 710,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
รำยเดียวและ

เสนอรำยละเอียด   
และเอกสำร

หลักฐำน ต่ำง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

17/2564 
วันท่ี 22 มกรำคม  

2564 

7. ซื้อครุภณัฑ์ห้องผลิตสื่อและ
นวัตกรรมด้ำนเสียง ต ำบล
ประตูชัย อ ำเภอพระนครศรี 
อยุธยำ จังหวัดพระนครศรี 
อยุธยำ จ ำนวน 1 ชุด 
 

475,000 บำท 
 
 
 

 

475,000 บำท 
 
 
 

เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด
เสนอรำคำ 474,973 บำท 

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น 
จ ำกัด รำคำที่จดัซื้อ 
474,973 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

19/2564 
วันท่ี 22 มกรำคม  

2564 

8. จ้ำงออกแบบงำนปรับปรุง
อำคำร 4 คณะวิทยำกำร
จัดกำร จ ำนวน 1 งำน 

900,000 บำท 
 
 
 

 

900,000 บำท 
 
 
 

คัดเลือก 1. บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด เสนอรำคำ 
890,000 บำท 

บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จ ำกัด  
รำคำที่จัดจำ้ง 890,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
รำยเดียวและ

เสนอรำยละเอียด   
และเอกสำร

หลักฐำน ต่ำง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

20/2564 
วันท่ี 22 มกรำคม  

2564 

 



-3- 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

9. 
 
 
 

 

ซื้อครุภณัฑ์คอมพิวเตอร์ 
จ ำนวน 3 รำยกำร ประจ ำ 
กองบริกำรกำรศึกษำ 

123,000 บำท 123,000 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท แอดวำนซ์ ไอที ซัพพอร์ท 
เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำ  
123,000 บำท 

บริษัท แอดวำนซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 
รำคำที่จัดซื้อ 
123,000 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

21/2564 
วันท่ี 25 มกรำคม  

2564 

10. ซื้อครุภัณฑ์ระบบแจ้งเหตุเพลิง
ไหม้ด้ำนล่ำงสถำบันอยุธยำ
ศึกษำ จ ำนวน 1 ระบบ ประจ ำ
สถำบันอยุธยำศึกษำ 
 

250,000 บำท 250,000 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท นิมเบิล ซัพพลำย แอนด ์
เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำ  
250,000 บำท 

บริษัท นิมเบิล ซัพพลำย 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั  
รำคำที่จัดซื้อ 250,000 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

22/2564 
วันท่ี 28 มกรำคม  

2564 

11. จ้ำงปรับปรุงบัวตกแต่ง
ภำยนอกอำคำรศูนย์ภำษำ
และคอมพิวเตอร์  
(อำคำร 100 ปี) 
 

284,000 บำท 284,000 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท จิรัฏฐ์พำณิชย์ คอน
สตรคัช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำ  
283,000 บำท 

บริษัท จิรัฏฐ์พำณิชย์  
คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั  
รำคำทีจ่ัดจำ้ง 283,000 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

23/2564 
วันท่ี 29 มกรำคม  

2564 

12. ซื้อครุภณัฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยง
ตกตะกอนชนิดควบคมุ
อุณหภูมิ จ ำนวน 1 เครื่อง 
และครภุณัฑ์เครื่องวัดควำม
หนืด จ ำนวน 1 เครื่อง ประจ ำ
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี
 

698,000 บำท 698,000 บำท ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เอสพีซี อำร์ที จ ำกัด 
เสนอรำคำ 687,450 บำท 
2. บริษัท ไซเอนซ์แอนด์เมดิคอล 
ซัพพลำย จ ำกัด เสนอรำคำ 
697,500 บำท 

บริษัท เอสพีซี อำร์ที จ ำกัด
รำคำที่จัดซื้อ 687,450 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

24/2564 
วันท่ี 28 มกรำคม  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13. 
 
 
 

 

ซื้อวัสดุส ำนักงำน จ ำนวน 33 
รำยกำร ประจ ำโรงเรียนสำธติ
มัธยม ไตรมำส 2 

483,850 บำท 483,850 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท 168 อินเตอร์เทรด แอนด์ 
ซัพพลำย จ ำกัด เสนอรำคำ  
475,575 บำท 

บริษัท 168 อินเตอร์เทรด 
แอนด์ ซัพพลำย จ ำกัด  
รำคำที่จัดซื้อ 475,575 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

25/2564 
วันท่ี 29 มกรำคม  

2564 

 


