
-1- 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิ
เธียร์เตอร์ จ านวน 1 งาน 
 

149,500 บาท 
 

149,318.81 บาท ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท ศรีลักษมีโชค จ ากดั
เสนอราคา เป็นเงิน  
141,203.66 บาท  
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองธนันท์
โยธา เสนอราคา เป็นเงิน 
149,318.81 บาท  
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุทธิวัฒน์ 
(2557) เสนอราคา เป็นเงิน 
142,500 บาท 
 

บริษัท ศรีลักษมโีชค จ ากัด 
ราคาที่จัดจา้ง  
141,203.66 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด   
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

59/2563 
วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2563 

2. ซื้อพร้อมติดตั้งครุภณัฑ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
4 รายการ 
 

424,800 บาท    424,800 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แอดวานซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 424,800 บาท 

บริษัท แอดวานซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ากัด   
ราคาทีจ่ัดซื้อ 424,800 บาท 

 60/2563 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 

2563 

3. จ้างซ่อมและปรับปรุงรถบสั 
จ านวน 1 คัน 
 

258,940 บาท 258,940 บาท บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ก้าวหน้าบัสบอดี จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 256,800 บาท 

บริษัท ก้าวหน้าบัสบอดี จ ากัด   
ราคาที่จัดจ้าง 256,800 บาท 

 61/2563 
วันท่ี 8 กรกฎาคม 

2563 

 
 
 



-2- 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

4. ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์
ส านักงาน จ านวน 4 รายการ 
ประจ ากองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

159,900 บาท 159,900 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงทอง
เฟอร์นิเจอร์คอนเซ็ปต์ โฮมแอนด์
ออฟฟอศ ราคาที่เสนอ  
153,250 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด แสงทอง
เฟอร์นิเจอร์คอนเซ็ปต์  
โฮมแอนด์ออฟฟอศ  
ราคาทีจ่ัดซื้อ 153,250 บาท 

 62/2563 
วันท่ี 20 กรกฎาคม 

2563 

5. ซื้อหน้ากากอนามัยส าหรับ
นักเรียนนักศึกษา และ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 14,200 ช้ิน 

497,603.50 บาท 497,603.50 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทีทีที พรีเมี่ยม กรุ๊ป 
จ ากัด ราคาที่เสนอ  
497,603.50 บาท 

บริษัท ทีทีที พรีเมี่ยม กรุ๊ป 
จ ากัด ราคาทีจ่ัดซื้อ 
497,603.50 บาท 

 63/2563 
วันท่ี 30 กรกฎาคม 

2563 

6. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
จ านวน 40 เครื่อง และ  
สายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
จ านวน 1 ชุด 
 

159,380 บาท 159,380 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ 
จ ากัด ราคาที่เสนอ  
123,350.40 บาท 

บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ 
จ ากัด ราคาทีจ่ัดซื้อ 
123,350.40 บาท 

 64/2563 
วันท่ี 30 กรกฎาคม 

2563 

 


