-1สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจาปีงบประมาณ 2563
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

1.

จ้างเหมาปูกระเบื้องลาน
อเนกประสงค์ หอพัก 3 จานวน
1 งาน

194,000 บาท

194,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองธนันท์โยธา ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองธนันท์
ราคาที่เสนอ 194,000 บาท
โยธา ราคาที่จดั ซื้อ
194,000 บาท

12/2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2563

2.

ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์
เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง
จานวน 2 รายการ ประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

123,961 บาท

123,961 บาท เฉพาะเจาะจง 1.ร้าน ดีโอเซอร์วิส ราคาที่เสนอ
123,961 บาท

13/2563
วันที่ 27 มกราคม
2563

3.

จ้างเหมาปรับปรุงห้องน้า
อาจารย์และปั๊มน้า หอพัก 5
และหอพัก 6 จานวน 1 งาน

173,000 บาท

173,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1.ห้างหุ้นส่วนจากัด ทองธนันท์โยธา ห้างหุ้นส่วนจากัด
ราคาที่เสนอ 173,000 บาท
ทองธนันท์โยธา ราคาที่จัดซื้อ
173,000 บาท

4.

จัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม
ไมโครซอฟท์ ประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

642,000 บาท

642,000 บาท ประกวดราคา 1.บริษัท เอสวีโอเอ จากัด (มหาชน)
e-bidding ราคาทีเ่ สนอ 642,000 บาท

ร้าน ดีโอเซอร์วิส ราคาที่จัดซื้อ
123,961 บาท

บริษัท เอสวีโอเอ จากัด
(มหาชน) ราคาที่จัดซื้อ
642,000 บาท

14/2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2563
เป็นผู้เสนอราคาราย
เดียวและเสนอ
รายละเอียด
และเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ถูกต้อง
ครบถ้วน

15/2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2563

-2สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจาปีงบประมาณ 2563
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

5.

จ้างบารุงรักษาระบบห้องสมุด
อัตโนมัติ (MATRIX) จานวน
1 งาน ประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

250,000 บาท

250,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์
เซอร์วิส จากัด ราคาที่เสนอ
250,000 บาท

บริ ษั ท บุ๊ ค โปรโมชั่ น แอนด์
เซอร์วิ ส จ ากัด ราคาที่จั ด ซื้ อ
250,000 บาท

16/2563
วันที่ 6 กุมภาพันธ์
2563

6.

ซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เครื่อง
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จานวน
7 เครื่อง และคอมพิวเตอร์
แท็บเล็ต จานวน 1 เครื่อง
ประจากองนโยบายและแผน

239,680 บาท

239,680 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอดวานซ์ ไอที ซัพพอร์ท
เซอร์วิส จากัด ราคาที่เสนอ
239,680 บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไอที
ซัพพอร์ท เซอร์วิส
จากัด ราคาที่จัดซื้อ
239,680 บาท

17/2563
วันที่ 7 กุมภาพันธ์
2563

7.

ซื้อพร้อมติดตั้งครุภณ
ั ฑ์กล้อง
วงจรปิด จานวน 1 ระบบ
ประจาหอพักนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา

168,550.68
บาท

บริษัท ไอเดียส เอิร์ท จากัด
ราคาที่จัดซื้อ
168,550.68 บาท

18/2563
วันที่ 14 กุมภาพันธ์
2563

8.

จ้างเหมา จัดอบรม Tutor
TOEFL ITP จานวน 2 ครั้ง
ประจาโครงการจัดตั้งศูนย์
ภาษาและการศึกษานานาชาติ

664,000 บาท

168,550.68 บาท เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท ไอเดียส เอิร์ท จากัด
ราคาที่เสนอ 168,550.68 บาท

664,000บาท

ประกวดราคา
e-bidding

1.อินสติติว ออฟ อินเตอร์
อินสติติว ออฟ อินเตอร์
เนชั่นแนล เอดูเคชั่นอิงค์
เนชั่นแนล เอดูเคชั่นอิงค์
เสนอราคา 648,750 บาท
ราคาที่จัดซื้อ 648,750 บาท
2.บริษัท เอ็นคอนเซ็ปท์
เอ็ดดูเคชั่น จากัด เสนอราคา
657,000 บาท
3.บริษัท รันสเต็ป จากัด เสนอราคา
662,000 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
และเสนอรายละเอียด
และเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ถูกต้อง
ครบถ้วน

19/2563
วันที่ 20 กุมภาพันธ์
2563

