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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

1. จ้างจัดท าคู่มือนักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 จ านวน 
1,300 เล่ม และนักศึกษา 
ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) 
จ านวน 200 เล่ม 
 

150,000 บาท 
 

150,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท จามจุรี โปรดักส์ จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 141,240 บาท 

บริษัท จามจุรี โปรดักส์ จ ากัด   
ราคาทีจ่ัดจ้าง 141,240 บาท 

 65/2563 
วันท่ี 4 สิงหาคม 

2563 

2. ซื้อระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ ประจ าส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

1,200,000 บาท 
 

1,189,909.09 บาท ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท จีที เทคโนโลยี จ ากดั
เสนอราคา เป็นเงิน  
1,090,000 บาท  
 

บริษัท จีที เทคโนโลยี จ ากัด
ราคาที่จัดจา้ง 1,090,000 บาท  
 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด   
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

66/2563 
วันท่ี 6 สิงหาคม 

2563 

3. จัดซื้อกระเป๋าผา้ส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลยั จ านวน  
7,000 ใบ 
 

420,000 บาท 420,000 บาท บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดูเชิร์ท ดอนเน็ต จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 420,000 บาท 

บริษัท ดูเชิร์ท ดอนเน็ต จ ากัด   
ราคาที่จัดซื้อ 420,000 บาท 

 67/2563 
วันท่ี 6 สิงหาคม 

2563 

4. ซื้อแท็งค์น้ าสแตนเลสก้นนูน
พร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
12 แท็งค์ 

201,600 บาท 201,600 บาท บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ จ ากัด   
ราคาที่เสนอ 198,000 บาท 

บริษัท อยุธยานานาภัณฑ์ 
จ ากัด ราคาที่จัดซื้อ  
198,000 บาท 

 68/2563 
วันท่ี 13 สิงหาคม 

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

ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

5. จ้างซ่อมแซมความช ารุดพก
พร่องงานจ้างปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้า ถนนสายหลักและ
สิ่งก่อสร้างประกอบ จ านวน 
1 งาน 
 

183,604.96 บาท 
 

183,604.96 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรองทิพย์
วิศวกรรม ราคาที่เสนอ 
183,604.96 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรองทิพย์
วิศวกรรม ราคาทีจ่ัดจ้าง 
183,604.96 บาท 

 69/2563 
วันท่ี 14 สิงหาคม 

2563 

6. จ้างเหมาปรับปรุงห้องเก็บ
ของและโถงทางเดินอาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย จ านวน  
1 งาน 
 

498,000 บาท 498,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองธนันท์
โยธา ราคาที่เสนอ  
460,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองธนันท์
โยธา ราคาทีจ่ัดจ้าง  
460,000 บาท 

 70/2563 
วันท่ี 14 สิงหาคม 

2563 

7. จ้างเหมาปรับปรุงห้องมินิ
เธียร์เตอร์ จ านวน 1 งาน 
 

394,720 บาท 
 

394,716.01 บาท ประกวดราคา 
e-bidding 

1. บริษัท ศรีลักษมีโชค จ ากดั
เสนอราคา เป็นเงิน  
382,396.27 บาท  
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองธนันท์
โยธา เสนอราคา เป็นเงิน 
342,810.29 บาท  
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุทธิวัฒน์ 
(2557) เสนอราคา เป็นเงิน 
382,500 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทองธนันท์
โยธา ราคาที่จัดจ้าง  
342,810.29 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่ าสุด
และเสนอรายละเอียด   
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

71/2563 
วันท่ี 14 สิงหาคม 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ า
อาคารหอประชุม จ านวน  
1 งาน 
 

234,000 บาท 
 

234,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรองทิพย์
วิศวกรรม ราคาที่เสนอ  
233,000 บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด กรองทิพย์
วิศวกรรม ราคาทีจ่ัดจ้าง 
233,000 บาท 

 72/2563 
วันท่ี 28 สิงหาคม 

2563 

 


