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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ในรอบเดือน มกราคม  2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 
 
 

 

ซื้อครุภัณฑ์ตู้ทดสอบความ
งอกของเมล็ดชนิดประตูเดียว 
จ านวน 1 ตู้ ประจ าสาขา
เกษตรศาสตร์  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

1,200,000 บาท 1,200,000 บาท 
 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ไทยวิกตอรี่ จ ากัด  
เสนอราคา 1,166,000 บาท 
 

บริษัท ไทยวิกตอรี่ จ ากดั 
ราคาที่จัดซื้อ 1,166,000 บาท 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

14/2565 
วันท่ี 5 มกราคม 2565 

2. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์แม่
ข่าย แบบที่ 2 จ านวน  
1 เครื่อง ประจ ากองนโยบาย
และแผน 

350,000 บาท 350,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แอดวานซ์ ไอที ซัพพอร์ท  
จ ากัด เสนอราคา 349,890 บาท 

บริษัท แอดวานซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท จ ากัด ราคาที่จัดซื้อ  
349,890 บาท 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

15/2565 
วันท่ี 5 มกราคม 2565 

3. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ จ านวน 14 
เครื่อง ประจ าคณะครุศาสตร์ 

349,992.72 บาท 350,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท แอดวานซ์ ไอที ซัพพอร์ท  
จ ากัด เสนอราคา 349,992.72 บาท 
 

บริษัท แอดวานซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท จ ากัด ราคาที่จัดซื้อ  
349,992.72 บาท 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

16/2565 
วันท่ี 5 มกราคม 2565 

4. 
 

จัดซื้อรายการสนับสนุน
อินเทอร์เน็ต TOP UP ให้แก่
นักศึกษา เครือข่าย TRUE 
MOVE H จ านวน 528 คน 

238,050 บาท 238,050 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล 
คอมมินิเคชั่น จ ากัด เสนอราคา 
238,050 บาท 

บริษัท แอดวานซ์ ไวเลส  
เน็ทเวอร์ค จ ากัด ราคาที ่
จัดซื้อ  238,050 บาท 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

17/2565 
วันท่ี 5 มกราคม 2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ในรอบเดือน มกราคม  2565 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวนัที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
5. 
 
 
 

 

จัดซื้อรถโดยสาร ขนาด  
12 ที่น่ัง (ดีเซล) ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ ากว่า  
2,400 ซีซี หรือก าลัง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ากว่า  
90 กิโลวัตต์ จ านวน 1 คัน 
 

1,358,000 บาท 1,358,000 บาท คัดเลือก 1. บริษัท โตโยตา้อยุธยา จ ากัด 
เสนอราคา 1,333,000 บาท 

บริษัท โตโยต้าอยุธยา จ ากดั 
ราคาที่จัดซื้อ 1,333,000 บาท 
 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

18/2565 
วันท่ี 5 มกราคม 2565 

6. 
 
 
 

 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิด
ติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ 
จ านวน 2 รายการ ประจ า
ห้องอธิการบดี ห้องรอง
อธิการบดีและห้องเลขานุการ 
 

465,771 บาท 465,771 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ร้านดีโอ เซอร์วสิ เสนอราคา 
465,771 บาท 

ร้านดีโอ เซอร์วิส ราคาที ่
จัดซื้อ  465,771 บาท 
 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

19/2565 
วันท่ี 6 มกราคม 2565 

7. จ้างปรับปรุงประชาสัมพันธ์
เสียงตามสายหรือเพิ่มจุด
กระจายเสียงพร้อมติดตั้ง  
 

337,050 บาท 350,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พ.ีเอ.ซาวด์  
ซิสเท็ม เสนอราคา 337,050 บาท 
2. บริษัท เคเอ็ม โปรเกรส ซัคเซส 
จ ากัด เสนอราคา 348,000 บาท 
 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด พี.เอ.ซาวด์  
ซิสเท็ม ราคาที่จัดจา้ง 
337,050 บาท 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

20/2565 
วันท่ี 12 มกราคม 2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2565 
ในรอบเดือน มกราคม  2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา เหตุผลที่คัดเลือก 

เลขที่และวนัที่สัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือ

หรือจ้าง 
8. 
 
 
 

 

จัดซื้อชุดครุภัณฑ์ผลิตสื่อ
คุณภาพสูง ประจ าศูนย์
นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการ
เรียนรู้ จ านวน 1 ชุด 

380,000 บาท 380,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จ ากัด 
เสนอราคา 379,850 บาท 

บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น 
จ ากัด ราคาทีจ่ดัซื้อ  
379,850  บาท 
 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

21/2565 
วันท่ี 18 มกราคม 2565 

9. 
 
 
 

 

ซื้อครุภัณฑ์เรือนเพาะช า
ส าเร็จรูป จ านวน 5 หลัง 
ประจ าสาขาเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

102,500 บาท 104,000 บาท 
 

เฉพาะเจาะจง 1. นายณัฐวุฒิ จันทร์ประเสริฐ เสนอ
ราคา 102,500 บาท 
 

นายณัฐวุฒิ จันทร์ประเสริฐ 
ราคาที่จัดซื้อ 102,500 บาท 

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร

หลักฐาน ต่าง ๆ  
ถูกต้องครบถ้วน 

 

22/2565 
วันท่ี 24 มกราคม 2565 

10. 
 
 
 

 

ซื้อครุภัณฑ์ชุดโปรแกรม
ระบบจ าลองการเรียนรู้กาย
วิภาคมนุษย์พร้อมจอสัมผัส 
จ านวน 1 ชุด ประจ าสาขาอา
ชีวอนามัยและความปลอดภัย   
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

1,178,850 บาท 1,190,000 บาท 
 

ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน จ ากัด 
เสนอราคา 1,178,850 บาท 
 

บริษัท อัพไรท์ ซิมมูเลช่ัน 
จ ากัด ราคาที่จดัซื้อ 
1,178,850 บาท 

เป็นผู้เสนอราคา
ต่ าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน 
ต่าง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

23/2565 
วันท่ี 26 มกราคม 2565 

 


