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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 
 
 

 

จ้างเหมาปรับปรุงระบบปั้มน ้า
หอพัก 4 จ้านวน 1 งาน 

391,300 บาท 391,300 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ธาราเทค เอเชีย จ้ากัด 
เสนอราคา 387,928 บาท 

บริษัท ธาราเทค เอเชีย จ้ากดั 
ราคาที่จัดซื อ 387,928 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

40/2564 
วันท่ี 4 มีนาคม  

2564 

2. ซื อพร้อมติดตั งครุภณัฑร์ะบบ
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ 
ไรส้าย จ้านวน ๑ ระบบ 
ประจ้าส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1,969,800 บาท 1,969,800 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เน็ทเวิร์คแอ็พพลิเคช่ัน
โซลูช่ัน จ้ากัด เสนอราคา 
1,957,800 บาท 
2. บริษัท ออล แลนเน็ต จ้ากัด 
เสนอราคา 1,936,700 บาท 

บริษัท ออล แลนเน็ต จ้ากดั 
ราคาทีจ่ัดซื อ 1,936,700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่้าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

41/2564 
วันท่ี 3 มีนาคม  

2564 

3. ซื อพร้อมติดตั งครุภณัฑ์ชุด
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแกน
หลัก จ้านวน 1 ชุด ประจ้า
ส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2,193,700 บาท 2,193,700 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ้ากัด เสนอราคา 2,150,700 บาท 
2. บริษัท เน็ทเวิร์คแอ็พพลิเคช่ัน
โซลูช่ัน จ้ากัด เสนอราคา 
2,172,610 บาท 

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 
2001 จ้ากัด ราคาที่จดัซื อ 
2,150,700 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่้าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

42/2564 
วันท่ี 3 มีนาคม  

2564 

4. 
 
 
 

 

ซื อครุภณัฑ์ระบบเครือข่าย
แกนหลัก จ้านวน 1 ชุด 
ประจ้าส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5,237,100 บาท 5,237,100 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ้ากัด เสนอราคา 5,219,460 บาท 
2. บริษัท เน็ทเวิร์คแอ็พพลิเคช่ัน
โซลูช่ัน จ้ากัด เสนอราคา 
5,232,000 บาท 

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 
2001 จ้ากัด ราคาที่จดัซื อ 
5,219,460 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่้าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

43/2564 
วันท่ี 3 มีนาคม  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ 
ผู้ได้รับการคัดเลือกและ

ราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการซื้อ
หรือจ้าง 

5. ซื อครุภณัฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์
ประมวลผลแบบท่ี 1 จ้านวน 
45 เครื่อง ประจ้าส้านัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

990,000 บาท 990,000 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท เอสวีโอเอ จ้ากัด (มหาชน) 
เสนอราคา 919,665 บาท 
2. บริษัท สหธุรกิจ จ้ากัด  
เสนอราคา 1,084,338 บาท 

บริษัท เอสวีโอเอ จ้ากัด 
(มหาชน) ราคาที่จัดซื อ 
919,665 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด
และเสนอรายละเอียด
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

 

44/2564 
วันท่ี 5 มีนาคม  

2564 

6. จ้างเหมาปรบัปรุงห้องน ้าและ
ระบบสุขาภิบาลหอพัก
นักศึกษาอู่ทอง หอ 3, หอ 5 
และหอ 6 จ้านวน 1 งาน 

2,000,000 บาท 2,000,000 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ.เจ. แอสไปร์  
เสนอราคา 1,699,000 บาท 
2. บริษัท โปรเฟสช่ันแนล ซสิเท็มส์ 
จ้ากัด เสนอราคา 1,875,333 บาท 
3. บริษัท ไอคอนิค จ้ากัด  
เสนอราคา 1,879,000 บาท 
4. บริษัท ฟาสต์ โปร. จ้ากัด 
เสนอราคา 1,900,000 บาท 
5. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พรรัศมีมาตรา
อีควิปเมนท์ เสนอราคา 
1,919,810.58 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ.เจ. 
แอสไปร์ ราคาที่จัดจ้าง  
1,699,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด
และเสนอรายละเอียด
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้อง
ครบถ้วน 

45/2564 
วันท่ี 10 มีนาคม  

2564 

7. จ้างบ้ารุงรักษาครุภัณฑ์ระบบ
เครือข่าย (Core Switch) 
จ้านวน 1 งาน ประจ้าส้านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

288,900 บาท 288,900 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 2001 
จ ำกัด เสนอราคา  
283,900 บาท 
2. บริษัท มิวชวลวิช่ัน จ ำกัด  
เสนอราคา 286,900 บาท 
 

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 
2001 จ้ากัด ราคาที่จดัจ้าง 
283,900 บาท 

คุณสมบัติครบถ้วน 46/2564 
วันท่ี 12 มีนาคม  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

8. จ้างบ้ารุงรักษาระบบเครือข่าย 
ไร้สาย (Wifi) จ้านวน 1 งาน 
ประจ้าส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

182,970 บาท 182,970 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 
2001 จ ำกัด เสนอราคา  
177,970 บาท 
2. บริษัท มิวชวลวิช่ัน จ ำกัด  
เสนอราคา 180,970 บาท 
 

บริษัท โอ เอ อินเตอร์เทรด 
2001 จ้ากัด ราคาที่จดัจ้าง 
177,970 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

47/2564 
วันท่ี 12 มีนาคม  

2564 

9. จ้างเหมาปรับปรุงห้องน ้า ชั น 3 
และชั น 4 อาคารบรรณราช
นครินทร์ จ้านวน 1 งาน ประจ้า
ส้านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 

210,100 บาท 210,100 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทองธนันท์
โยธำ เสนอราคา 208,600 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บัณฑิต 
รับเหมา เสนอราคา  
210,100 บาท 
 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัดทองธนันท์
โยธำ ราคาที่จดัจ้าง  
208,600 บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

48/2564 
วันท่ี 17 มีนาคม  

2564 

10. จ้างเหมาซ่อมแซมผนังและทาสี
ภายนอกอาคารศูนย์การศึกษา
พิเศษ จ้านวน 1 งาน 
 

625,400 บาท 625,400 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1.บริษัท ฟิวเจอร์ดีลักซ์ จ้ากัด  
เสนอราคา 187,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด น้าโชค 2557 
ก่อสร้าง เสนอราคา 210,000 บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ศ.กิจพูนทรัพย์ 
เสนอราคา 219,000 บาท  
4. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พรรัศมีมาตรา
อีควิปเมนท์ เสนอราคา  
238,095 บาท  
5. บริษัท ทิพยมรกต จ้ากดั  
เสนอราคา 240,000  
 

บริษัท ฟิวเจอร์ดีลักซ์ จ้ากัด 
ราคาที่จัดจา้ง 187,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่้าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน  
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 

49/2564 
วันท่ี 17 มีนาคม  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

     6.บริษัท ไชยวัฒน์ เพ้นท ์2525 
จ้ากัด เสนอราคา 263,000 บาท 
7. บริษัท แปดแปดบิซซิเนส จ้ากัด 
เสนอราคา 351,000 บาท  
8. บริษัท มุมทอง จ้ากัด เสนอราคา 
420,000 บาท 
9. บริษัท เอฟ อี เอส เซอร์วิส จ้ากัด 
เสนอราคา 424,000 บาท  
10. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ทองธนันท์
โยธา เสนอราคา 430,000 บาท 
11. บริษัท ยูนิเทรด อินเตอร์ จ้ากัด 
เสนอราคา 443,000 บาท  
12. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ.เอส.พี.
นิพนธ์ คอนสตรัคช่ัน เสนอราคา 
460,000 บาท  
13. บริษัท ไทยเที่ยงธรรม เซอร์วิส 
จ้ากัด เสนอราคาเป็นเงินรวมทั งสิ น 
465,000 
14. บริษัท ซี เอช เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
บิวเดอร์ จ้ากัด เสนอราคา  
468,000 บาท  

15.บริษัท นาคาธนาทรัพย์ จ้ากัด 
เสนอราคา 477,000 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

     16. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เอ.เจ. 
แอสไปร์ เสนอราคา 480,000 บาท 
17.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด บ้าน ตึก 
ก็ซ่อมได้ เสนอราคา  
499,900 บาท      
18. จรัญ มีฤกษ์ เสนอราคา  
499,926 บาท  
19. บริษัท จีทีพี เซอร์วิส  
(ประเทศไทย) จ้ากัด เสนอราคา 
520,000 บาท  
20. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ฟีนิกซ์  
อลูมินั่ม แอนด์ กลาส เสนอราคา 
539,000 บาท 
21. ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด พ.ีแอล.เจ.  
เอ็นจิเนียริ่ง เสนอราคา  
550,000 บาท 
22. บริษัท โปรเฟสช่ันแนล  
ซิสเท็มส์ จ้ากัด เสนอราคา 
577,000 บาท 
23. บริษัท กรุงไทยรุ่งเจริญ จ้ากัด 
เสนอราคา 624,200 บาท 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

11. จ้างบ้ารุงรักษาเครื่องปรับ 
อากาศแบบควบคุมอุณหภูมิ
และความชื น จ้านวน 1 งาน 
ประจ้าส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

128,400 บาท 128,400 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจิเนยีริ่ง 
จ้ากัด เสนอราคา 128,400 บาท 
 

บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจเินียริ่ง 
จ้ากัด ราคาที่จดัจ้าง  
128,400 บาท 

คุณสมบัติครบถ้วน 50/2564 
วันท่ี 23 มีนาคม  

2564 

11. จ้างเหมาปรับปรุงห้อง 3015 
และห้อง 3017 อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย จ้านวน 1 งาน 
 

127,000 บาท 127,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. นำยวัลลภ เพ็ชรน้อย  
เสนอราคา 127,000 บาท 
 

บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจเินียริ่ง 
จ้ากัด ราคาที่จดัจ้าง  
127,000 บาท 

คุณสมบัติครบถ้วน 51/2564 
วันท่ี 19 มีนาคม  

2564 

12. ซื อครุภัณฑ์เครื่องตรวจข้อสอบ 
จ้านวน 1 เครื่อง ประจ้ากอง
บริการการศึกษา 

850,000 บาท 850,000 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท คอนโทรล ดาต้า 
(ประเทศไทย) จ้ากัด เสนอราคา 
848,510 บาท 
 

บริษัท คอนโทรล ดาต้า 
(ประเทศไทย) จ้ากัด  
ราคาที่จัดซื อ 848,510 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด
และเสนอรายละเอียด
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน 

52/2564 
วันท่ี 22 มีนาคม  

2564 

13. ซื อพร้อมติดตั งระบบควบคุม
อาคารอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
จ้านวน 1 ระบบ ประจ้าส้านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

300,000 บาท 300,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท โลจิเซ้นส์ จ ำกดั  
เสนอราคา 300,000 บาท 
 

บริษัท โลจิเซ้นส์ จ ำกดั  
ราคาที่จัดซื อ 300,000 บาท 

คุณสมบัติครบถ้วน 53/2564 
วันท่ี 26 มีนาคม  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ

ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง 

14. จ้างเหมาปรับปรุงถังเก็บน ้า
อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) 
จ้านวน 1 งาน ประจ้าส้านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1,073,000 บาท 1,073,000 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ภวินท์ พัทธยา จ้ากัด 
เสนอราคา 910,000 บาท  
2. บริษัท อัญชิสา ก่อสร้าง จ้ากัด 
เสนอราคา 926,000 บาท  
3.บริษัท ริช สตูดิโอ จ้ากัด  
เสนอราคา 980,000 บาท  
4.บริษัท จิรัฏฐ์พาณิชย์  
คอนสตรัคช่ัน จ้ากัด เสนอราคา 
1,005,959 บาท     
5.บริษัท ธารา เทค เอเซีย จ้ากัด 
เสนอราคา 1,015,430 บาท  
6.ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ราไชศวรรย์ 
เสนอราคา 1,100,000 บาท 

บริษัท ภวินท์ พัทธยา จ้ากัด 
ราคาที่จัดจา้ง  
910,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคาต่้าสุด
และเสนอรายละเอียด
และเอกสารหลักฐาน 

ต่าง ๆ  ถูกต้องครบถ้วน 

54/2564 
วันท่ี 29 มีนาคม  

2564 

 


