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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 
 
 

 

จ้างด าเนินการโบราณคดี 
ในพื้นที่ปรับปรุงรอบ 
สระน้ าหน้าอาคาร 1 และ
อาคาร 2 (คลองฉะไกรน้อย) 
 

180,000 บาท 170,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีเจอร์วัน 
เสนอราคา 170,000 บาท 
2. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนานพ  
การช่าง เสนอราคา 180,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ฟีเจอร์วัน 
ราคาที่จัดจา้ง 170,000 บาท 

เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

6/2565 
วันท่ี 16 ธันวาคม 2564 

2. 
 
 
 

 

จ้างเหมาปรับปรุงหลังคาลาน
จอดรถ (ตลาดนัด) ด้านข้าง
อาคารบ้านพลูหลวง จ านวน 
1 งาน 
 

366,900 บาท 366,900 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ไทม์ คอนสตรัคชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 366,900 บาท 
 

บริษัท ไทม์ คอนสตรัคชั่น 
จ ากัด ราคาที่จดัจ้าง 
366,900 บาท 

เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

7/2565 
วันท่ี 17 ธันวาคม 2564 

3. 
 
 
 

 

จ้างจัดขบวนเฉลิมฉลองการ
เป็นมรดกโลก จ านวน 1 งาน 
 

100,000 บาท 100,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. นายวสภัทร ขาวงาม เสนอราคา 
100,000 บาท 
 

นายวสภัทร ขาวงาม ราคาที่
จัดจ้าง 100,000 บาท 
 

เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

8/2565 
วันท่ี 7 ธันวาคม 2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

4. 
 
 
 

 

จ้างจัดนิทรรศการพระราช
กรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 
และรัชกาลที่ 10 ในงาน ยอ
ยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 
จ านวน 1 งาน 
 

194,000 บาท 194,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. นายวสภัทร ขาวงาม เสนอราคา 
194,000 บาท 
 

นายวสภัทร ขาวงาม ราคาที่
จัดจ้าง 194,000 บาท 
 

เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

9/2565 
วันท่ี 7 ธันวาคม 2564 

5. 
 
 
 
 
 

จัดซื้อรายการสนับสนุน
อินเทอร์เน็ต TOP UP ให้แก่
นักศึกษา เครือข่าย AIS 
จ านวน 998 คน 
 

399,200 บาท 399,200 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด เสนอราคา  
399,200 บาท 

บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส เน็ท
เวอร์ค จ ากัด ราคาที ่
จัดซื้อ  399,200 บาท 
 

เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

10/2565 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 

6. 
 
 
 
 
 

จ้างประกอบอาหารกลางวัน 
อาหารว่างบ่าย และนม 
ประจ าโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
 

293,337 บาท 293,337 บาท เฉพาะเจาะจง 1. นางสาวสุนีย์ จันทร เสนอราคา 
293,337 บาท 

นางสาวสุนีย์ จันทร ราคาที ่
จัดจ้าง 293,337 บาท 
 

เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

11/2565 
วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน ธันวาคม 2564 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

7. 
 
 
 

 

จ้างเหมาปรับปรุงหม้อแปลง
ไฟฟ้ารอบมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 งาน 
 

398,799.70 บาท 492,200 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท จัสมินวิศวกรรม จ ากัด 
เสนอราคา 398,799.70 บาท 
2. บริษัท อาศิษฐ์ วิศวกรรม 2004 
จ ากัด เสนอราคา  
466,768.24 บาท 
 

บริษัท จัสมินวิศวกรรม จ ากดั 
ราคาที่จัดจา้ง  
398,799.70 บาท 
 

เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

12/2565 
วันท่ี 24 ธันวาคม 2564 

8. จ้างจัดท าเสื้อส าหรับ
คณาจารย์และบุคลากร 
กิจกรรมราชภัฏสัมพันธ์ 
จ านวน 716 ตัว 

121,720 บาท 121,720 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โปโลบีบี ดอทคอม จ ากดั 
เสนอราคา 121,720 บาท 

บริษัท โปโลบีบี ดอทคอม 
จ ากัด ราคาที่จดัซื้อ  
121,720 บาท 

เป็นผู้เสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

13/2565 
วันท่ี 29 ธันวาคม 2564 

 

 

 
 
 
 
 

 


