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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

1. 
 
 
 

 

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องอะตอมมิค
แอบซอร์พช่ันสเปคโตรโฟโต
มิเตอร์แบบเปลวไฟ (Flame 
Atomic Absorption 
Spectrophotometer)
จ ำนวน 1 ชุด ประจ ำสำขำ
เคมี คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

1,498,000 บำท 1,500,000 บำท 
 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน จ ำกัด 
เสนอรำคำ 1,498,000 บำท 
2. บริษัท เอจี เคมีคอล จ ำกดั  
เสนอรำคำ 1,500,000 บำท 
 

บริษัท ซินเทค อินโนเวช่ัน 
จ ำกัด รำคำที่จดัซื้อ 
1,498,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

31/2565 
วันท่ี 4 มีนำคม  

2565 

2. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดค่ำสี 
จ ำนวน 1 เครื่อง และ
เครื่องวัดค่ำควำมเป็น     
กรด-ด่ำง จ ำนวน 1 เครื่อง 
ประจ ำสำขำคหกรรมศำสตร์     
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

648,000 บำท 667,700 บำท 
 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท คัลเลอ โกลโบล จ ำกัด 
เสนอรำคำ 648,000 บำท 
2. บริษัท เอส พี เอส ไซเอนทิฟิค 
จ ำกัด เสนอรำคำ 650,000 บำท 
 

บริษัท คัลเลอ โกลโบล จ ำกดั  
รำคำที่จัดซื้อ 648,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

32/2565 
วันท่ี 4 มีนำคม  

2565 

3. 
 

 

จ้ำงเหมำปรับปรุงสนำมกีฬำ
ในร่ม (โรงยิม 2) จ ำนวน    
1 งำน 

4,500,000 บำท 4,500,000 บำท 
 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอรเ์ทค 
จ ำกัด เสนอรำคำ 3,935,555 บำท 
2. บริษัท กิจกำรร่วมคำ้ บีบี  
แอนด์ วำย จ ำกดั เสนอรำคำ  
3,940,900 บำท 
3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ซีพีเอส 999 
เสนอรำคำ 4,380,000 บำท 
 

บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 
จ ำกัด รำคำที่จดัจ้ำง 
3,935,555 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

33/2565 
วันท่ี 8 มีนำคม  

2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

     4. บริษัท ป.กิจทวีวัฒนำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 4,250,000 บำท 
5. บริษัท ไทย ฟอร์จูน เอส เทรดดิ้ง 
จ ำกัด เสนอรำคำ 4,284,000 บำท 
 

   

4. จ้ำงเหมำปรบัปรุงอำคำร 3 15,000,000 บำท 17,200,000 บำท คัดเลือก 1. บริษัท ช.เชิดศิริวัฒน์ จ ำกัด  
เสนอรำคำ 14,980,000 บำท 
2. บริษัท อัศววงศ์ จ ำกัด เสนอรำคำ  
14,990,100 บำท 
3. บริษัท มำสเตอร์ บิลท์  
(ไทยแลนด์) จ ำกัด เสนอรำคำ 
14,990,500 บำท 
4. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พรพิมล 
ฮำร์ดแวร์ เสนอรำคำ  
14,990,900 บำท 
5. บริษัท พ.ีเค.เอ (2013) จ ำกัด 
เสนอรำคำ 15,000,000 บำท 
6. บริษัท นพรัตน์เจรญิสุข 2550 
จ ำกัด เสนอรำคำ 15,000,000 บำท 
 

บริษัท ช.เชิดศิริวัฒน์ จ ำกัด  
รำคำที่จัดจำ้ง  
14,980,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

34/2565 
วันท่ี 4 มีนำคม  

2565 

5. 
 
 
 
 

จัดซื้อวัสดุฉำกอะคริลิค
ส ำหรับกั้นระหว่ำงโต๊ะเรียน 
จ ำนวน 1 รำยกำร 
 

269,600 บำท 269,600 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ กรุ๊ป 
จ ำกัด เสนอรำคำ 269,600 บำท 

บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ กรุ๊ป 
จ ำกัด รำคำที่จดัซื้อ   
269,600 บำท 
 

เป็นผู้เสนอรำคำ
และเสนอ

รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 

35/2565 
วันท่ี 15 มีนำคม 2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

6. ซื้อครุภัณฑ์ตู้ชุดปฏิบัติกำร
ผลิตช้ินงำนและควบคุม
เครื่องจักรในงำนอุตสำหกรรม
อัตโนมัติจ ำนวน 1 ชุด ประจ ำ
สำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี 

785,000 บำท 785,000 บำท 
 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท ซีเอส ซอฟต์ แอนด์ 
โซลูช่ัน จ ำกัด เสนอรำคำ  
783,000 บำท 
 

บริษัท ซีเอส ซอฟต์ แอนด์ 
โซลูช่ัน จ ำกัด รำคำที่จัดซื้อ 
783,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

36/2565 
วันท่ี 17 มีนำคม  

2565 

7. 
 
 
 
 

จัดซื้อสื่อกำรเรียนรู้พัฒนำ
ภำษำอังกฤษ ประจ ำโครงกำร
จัดตั้งศูนย์ภำษำและ
กำรศึกษำนำนำชำติ 
 

489,720 บำท 490,000 บำท เฉพำะเจำะจง 1. ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั โรงเรียนนำยร้อย 
พระจุลจอมเกล้ำ เสนอรำคำ 
489,720 บำท 

ศูนย์หนังสือจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั โรงเรียนนำย
ร้อยพระจลุจอมเกล้ำ  
รำคำที่จัดซื้อ  489,720  บำท 
 

เป็นผู้เสนอรำคำ
และเสนอ

รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

37/2565 
วันท่ี 16 มีนำคม 2565 

8. ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 3 
รำยกำร ประจ ำส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

145,000 145,510 เฉพำะเจำะจง บริษัท แอดวำนซ ์ไอที ซัพพอร์ท 
เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำเป็นเงิน 
145,000 บำท 

บริษัท แอดวำนซ์ ไอที  
ซัพพอร์ท เซอร์วิส จ ำกดั 
รำคำที่จัดซื้อ เป็นเงิน 
145,000 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

38/2565 
วันท่ี 21 มีนำคม 2565 

9. จ้ำงบ ำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศแลล
ควบคุมอุณหภูมิและ
ควำมช้ืน จ ำนวน 1 งำน 
ประจ ำส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 

128,400 128,400 เฉพำะเจำะจง 1.บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจเินียริ่ง 
จ ำกัด เสนอรำคำเป็นเงิน  
128,400 บำท 
 

บริษัท เพซ ดีไซน์ เอ็นจเินียริ่ง 
จ ำกัด รำคำที่จดัจ้ำงเป็นเงิน 
128,400 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

39/2565 
วันท่ี 27 มีนำคม2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

10. 
 
 
 
 

จัดซื้อครุภัณฑ์กล้อง
จุลทรรศน์ 2 ตำ จ ำนวน 6 
ชุด และครุภัณฑ์ 7 รำยกำร 
ประจ ำโรงเรียนสำธิตมัธยม 
 

442,500 บำท 442,500 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เสนอรำคำ 442,500 บำท 

บริษัท แกมมำโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ำกัด เสนอรำคำ 
442,500 บำท 
 

เป็นผู้เสนอรำคำ
และเสนอ

รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

40/2565 
วันท่ี 28 มีนำคม 2565 

11. จ้ำงเหมำปรับปรุงฝ้ำเพดำน 
อำคำรศูนย์กำรศึกษำพิเศษ  
 

689,700 บำท 1,111,100 บำท เฉพำะเจำะจง 1. บริษัท ฟิวเจอร์ดีลักซ์ จ ำกดั 
เสนอรำคำ 689,700  บำท 
2. บริษัท ป.กิจทวีวัฒนำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 740,000 บำท 
3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ปัญชิกำ 
เสนอรำคำ 749,595 บำท 
4. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด อิทธิพล 
ด ำเนิน เสนอรำคำ 788,000 บำท 
5. บริษัท เอส.เอส. ฟลอร์ไทล์ 
แอนด์ เซอร์วิส จ ำกดั เสนอรำคำ 
812,100 บำท 
6. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทรัพย์คณูทวี
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 825,000 บำท 
7. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด แสงรดำ 
คอนกรีต เสนอรำคำ 843,200 บำท 
8. บริษัท กิจกำรร่วมค้ำ บีบี  
แอนด์ วำย จ ำกัด เสนอรำคำ 
856,600 บำท 
 

บริษัท ฟิวเจอร์ดีลักซ์ จ ำกัด 
รำคำที่จัดจำ้ง 689,700  บำท 
  

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

41/2565 
วันท่ี 30 มีนำคม 2565 



-5- 
 

สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

   

 

 

9. บริษัท จี.พี.เค.คอนสตรัคชั่น 
จ ำกัด เสนอรำคำ 865,000 บำท 
10. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด พีแอนด์เค 
คอนสรั๊คชั่น 2522 เสนอรำคำ 
881,000 บำท 
11. บริษัท บุญสว่ำง อินเตอร์  
ซัพพลำย จ ำกัด เสนอรำคำ  
899,000 บำท 
12. บริษัท พีดับเบิ้ลยูเอส เอ็นจิ
เนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ ำกดั 
เสนอรำคำ 911,100 บำท 
13. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ็ม.แอล.
คอนสตรัคช่ัน 2019 เสนอรำคำ 
922,000 บำท 
14. บริษัท สุขศิริ (ประเทศไทย) 
จ ำกัด เสนอรำคำ 964,300 บำท 
15. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ทองธนันท์
โยธำ เสนอรำคำ 970,000 บำท 
16. บริษัท อินเตอร์เซอร์วสิ แอนด์ 
ซัพพลำย จ ำกัด เสนอรำคำ  
972,500 บำท 
17. บริษัท วีพี มำร์เก็ตติ้ง แอนด์ 
คอนสตรัคช่ัน จ ำกดั เสนอรำคำ  
978,000 บำท 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
ราคากลาง วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

   

 

 

18. บริษัท ริช สตูดิโอ จ ำกัด เสนอ
รำคำ 987,000 บำท 
19. บริษัท อัญชิสำ ก่อสร้ำง จ ำกดั 
เสนอรำคำ 995,100 บำท 
20. บริษัท หลังคำ 99 จ ำกัด  
เสนอรำคำ 998,000 บำท 
21. บริษัท เอฟ เอม จี โฮลดิ้ง จ ำกัด  
เสนอรำคำ 1,040,000 บำท 
22. บริษัท เคเค รุ่งเรือง 2020 
จ ำกัด เสนอรำคำ 1,100,000 บำท 
23. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กำญจนโชค 
เอ็นจิเนียริ่ง เสนอรำคำ  
1,109,000 บำท 
 

  

 

12. จ้ำงเหมำตดิตั้งระบบไฟฟ้ำ
ส่องสว่ำงสนำมกีฬำ จ ำนวน 
1 งำน 

12,829,100 บำท 12,860,000 บำท วิธีคัดเลือก 1. บริษัท น ำไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป 
จ ำกัด เสนอรำคำ 12,824,000 บำท 
2. บริษัท ทำโคเทค จ ำกัด เสนอ
รำคำ 12,829,000 บำท 
3. บริษัท วงศ์เทพ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 12,830,000 บำท 
 

บริษัท น ำไกรยูนิเวอร์แซล  
กรุ๊ป จ ำกัด รำคำที่จัดจ้ำง 
12,824,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 

42/2565 
วันท่ี 30 มีนำคม  

2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

13. ครุภณัฑ์โสตทัศนูปกรณ์
ส ำหรับกำรเรียนกำรสอน
ออนไลน์ จ ำนวน 1 ชุด และ
ครุภณัฑ์เพื่อกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนออนไลน์ผ่ำนระบบ
ดิจิทัล จ ำนวน 1 ชุด 

3,615,500 บำท 3,615,500 บำท ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 จ ำกัด 
เสนอรำคำ 3,230,880 บำท 
2. บริษัท เอวิท คอมมูนิเคชั่น จ ำกัด 
เสนอรำคำ 3,345,600 บำท 
3. บริษัท ออวิด้ำ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 3,470,000 บำท 

บริษัท อิมเมจ วิชวล 1993 
จ ำกัด รำคำที่จดัซื้อ  
3,230,880 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 

43/2565 
วันท่ี 30 มีนำคม  

2565 

14. จ้ำงปรับปรุงท่อระบำย
น้ ำฝนและหลังคำโปร่งแสง 
คณะวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลย ี

454,000 บำท 454,000 บำท เฉพำะเจำจง 1. บริษัท ป.กิจทวีวัฒนา จ ากัด 
เสนอรำคำ 454,000 บำท 

บริษัท ป.กิจทวีวัฒนา จ ากัด 
จ ำกัด รำคำที่จดัจ้ำง  
454,000 บำท 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

44/2565 
วันท่ี 30 มีนำคม  

2565 

15. 
 
 
 

 

จ้ำงเหมำปรับปรุงทำงเท้ำรอบ
อำคำรศูนย์ภำษำและ
คอมพิวเตอร์ (อำคำร 100ปี)
จ ำนวน 1 งำน 

1,154,000 บำท 1,154,000 บำท 
 

ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.เจ. แอสไปร์
เสนอรำคำ 920,000 บำท 
2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ไวยทรัพย์
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 998,000 บำท 
3. บริษัท เมฆมงคลธรุกิจ จ ำกัด 
เสนอรำคำ 999,000 บำท 
4. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด วิชิตทอง
ก่อสร้ำง เสนอรำคำ 1,050,298 
บำท 
5. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด รำไชศวรรค์ 
เสนอรำคำ 1,150,000 บำท 
6. บริษัท ฟำสต์ โปร จ ำกัด  
เสนอรำคำ 1,176,000 บำท 
 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอ.เจ. 
แอสไปร์ รำคำที่จัดจ้ำง 
920,000 บำท 

เป็นผู้เสนอรำคำ
ต่ ำสุดและเสนอ
รำยละเอียดและ
เอกสำรหลักฐำน 
ต่ำง ๆ  ถูกต้อง

ครบถ้วน 
 

45/2565 
วันท่ี 31 มีนำคม  

2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

16. ซื้อพร้อมติดตั้งครุภณัฑ์
เครื่องปรับอากาศ จ านวน 2 
รายการ 

2,029,500 บำท 2,029,500 บำท ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสเคซีวลิ 
คอนสตรัคช่ัน 1998 เสนอรำคำ 
1,979,000 บำท 
2. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ดีอำร์ โปรดักท์
เซอร์วิส เสนอรำคำ  
1,998,000 บำท 
3. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ด ำเนินเซลส์
แอนด์เซอร์วิส เสนอรำคำ 
2,010,000 บำท 
4. ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด กิตตเิครื่องเย็น 
เสนอรำคำ 2,010,330 บำท 
 

ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด เอสเคซีวลิ 
คอนสตรัคช่ัน 1998  
รำคำที่จัดซื้อ 1,979,000 บำท 

 46/2565 
วันท่ี 31 มีนำคม  

2565 

17. จ้ำงเหมำปรับปรุงห้อง
ประชุมอำคำร 100 ปี 
จ ำนวน 1 งำน 

24,000,000 บำท 25,723,800 ประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) 

1. บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอรเ์ทค 
จ ำกัด เสนอรำคำ 19,755,555 บำท 
2. บริษัท เค พี วำย ดีเวลลอปเมนท์ 
จ ำกัด เสนอรำคำ 19,850,000 บำท 
3. บริษัท แอ็ดว้ำนซ์ เทคโนโลยี 
คอนแทรดติ้ง จ ำกัด เสนอรำคำ 
20,579,000 บำท 
4. บริษัท บี เอ เจ สตลี จ ำกดั เสนอ
รำคำ 22,835,000 บำท 
5. บริษัท ออกัสท์ เดคอเรช่ัน จ ำกดั 
เสนอรำคำ 23,950,000 บาท 
 

บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 
จ ำกัด รำคำที่จดัจ้ำง
19,755,555 บำท 

 47/2565 
วันท่ี 31 มีนำคม 2565 
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สรุปผลการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ท่ีมีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ในรอบเดือน มีนาคม 2565 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ล าดับ
ที ่

งานที่จัดซ้ือ/จัดจ้าง 
วงเงินที่จัดซ้ือ/ 

จัดจ้าง 

 
 

ราคากลาง 
วิธีซ้ือ/จัดจ้าง ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา 

เหตุผลที่
คัดเลือก 

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง 

18. จ้ำงเหมำปรบัปรุงศำลำเรือน
รับรอง 

456,700 บำท 456,700 บำท เฉพำะเจำะจง 1.บริษัทโปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 
จ ำกัด เสนอรำคำ 456,700 บำท 

บริษัทโปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค 
จ ำกัด รำคำที่จดัจ้ำง  
456,700 บำท 
 

คุณสมบัติ
ครบถ้วน 

48/2565 
วันท่ี 31 มีนำคม2565 

 


