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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 
 
 

 

จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 
วิทยบริการ จ านวน 1 งาน 

12,000,000 บาท 13,390,000 บาท 
 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอรเ์ทค 
จ ากดั เสนอราคา 10,978,888 บาท 
2. บริษัท ช.เชิดศิริวัฒน์ จ ากัด 
เสนอราคา 10,994,000 บาท 
3. บริษัท วิวิทย์ชัยกิจก่อสร้าง จ ากัด 
เสนอราคา 11,220,000 บาท 
4. บริษัท ไตรเทค อิมเพค จ ากัด 
เสนอราคา 11,355,000 บาท 
5. บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมท์ 
จ ากัด เสนอราคา 11,470,000 บาท 
6. บริษัท ริช สตูดิโอ จ ากัด  
เสนอราคา 11,700,000 บาท 
7. บริษัท พิษณุนนท์ จ ากัด  
เสนอราคา 12,382,642 บาท 
 

บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 
จ ากดั ราคาที่จดัจ้าง 
10,978,888 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

58/2564 
วันท่ี 5 พฤษภาคม  

2564 

2. 
 
 
 

 

จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 
สวนหลวง จ านวน 1 งาน 

20,000,000 บาท 22,300,000 บาท 
 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอรเ์ทค 
จ ากดั เสนอราคา 18,355,555 บาท 
2. บริษัท ริช สตูดิโอ จ ากัด  
เสนอราคา 18,400,000 บาท 
3. บริษัท อินเตอร์เทค อิเล็คทริค
แอนด์บิ้ลด์ จ ากดั เสนอราคา 
18,766,000 บาท 
4. บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ากัด เสนอราคา 18,790,000 บาท 
 

บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 
จ ากดั ราคาที่จดัจ้าง 
18,355,555 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

59/2564 
วันท่ี 5 พฤษภาคม  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

     5. บริษัท ออมทอง อินเตอร์เทรด 
จ ากัด เสนอราคา 18,900,000 บาท 
6. บริษัท เนี้ยบ อินเตอร์ เฟอร์นิช 
จ ากดั เสนอราคา 18,900,000 บาท 
7. บริษัท วิวิทย์ชัยกิจก่อสร้าง จ ากัด 
เสนอราคา 19,850,000 บาท 
8. บริษัท ไอคอน สมาร์ท จ ากดั 
เสนอราคา 21,699,999 บาท 

 

   

3. 
 
 
 

 

จัดซื้อหนังสือเรียน จ านวน 
5 กลุ่มสาระวิชา ประจ า
โรงเรียนสาธิตมัธยม 

932,600 บาท 929,879บาท 
 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ จ ากัด 
เสนอราคา 669,511.10 บาท 
2. ศูนย์หนังสืออยุธยา เสนอราคา 
795,462.70 บาท 
 

บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ 
จ ากัด ราคาที่จดัซื้อ 
669,511.10 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

60/2564 
วันท่ี 5 พฤษภาคม  

2564 

4. จ้างจัดท าปกปริญญาบัตร 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 
1,400 ปก 

118,342 บาท 118,342 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภัทรการพิมพ์ 
เสนอราคา 118,342  บาท 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด  
ภัทรการพิมพ์ ราคาที่จัดจา้ง 
118,342  บาท 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

61/2564 
วันท่ี 19 พฤษภาคม  

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

5. ซือ้วัสดุส านักงาน 31 รายการ 
ไตรมาส 3 ประจ าโรงเรียน
สาธิตมัธยม 

356,592 บาท 356,592 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ จ ากัด 
เสนอราคา 118,342  บาท 
2. ร้านวรรณวิมลสเตชั่นเนอรี่  
เสนอราคา 352,426  บาท 
3. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.เอ็น.ออฟฟิศ 
แมนเนจเม้นท ์เสนอราคา  
356,246  บาท 
 

บริษัท ดีจริงศึกษาภณัฑ์ 
จ ากัด ราคาที่จดัซือ้  
118,342  บาท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

62/2564 
วันท่ี 28 พฤษภาคม  

2564 

6. 
 
 
 

 

ซือ้ชุดข้อสอบออนไลน์ 
ประจ าโครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษานานาชาติ 

1,752,000 บาท 1,752,000 บาท ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ไอที เอด็ดูชอฟต์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,495,000 บาท 
2. บริษัท วิสดอมไวด์ จ ากัด  
เสนอราคา 1,629,000 บาท 
3. บริษัท วัฒน88 จ ากัด เสนอราคา 
1,647,000 บาท 
4. บริษัท เอซีอี แลงเกวจส์ จ ากัด 
เสนอราคา 1,658,500 บาท 
5. บริษัท คอนเวอร์เจนซ์ เทคโนโลยี 
จ ากัด เสนอราคา 1,700,000 บาท 
6. ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เสนอราคา  
1,716,676 บาท 
7. บริษัท รันสเต็ป จ ากัด เสนอราคา 
1,720,000 บาท 

 

บริษัท ไอที เอ็ดดูชอฟต์ จ ากดั 
ราคาที่จดัซือ้ 1,495,000 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

63/2564 
วันท่ี 24 พฤษภาคม  

2564 

 


