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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

1.

จ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา
กลางแจ้ง จานวน 1 งาน

29,000,000 บาท

30,350,000 บาท ประกวดราคา 1. บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป บริษัท นาไกรยูนิเวอร์แซล กรุ๊ป เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
e-bidding จากัด เสนอราคา
จากัด ราคาที่จัดจ้าง
และเสนอรายละเอียด
21,690,000 บาท
21,690,000 บาท
และเอกสารหลักฐาน
2. บริษัท เอส.เค.โปนเฟสชั่นแนล
ต่าง ๆ ถูกต้อง
จากัด เสนอราคา 22,400,000 บาท
ครบถ้วน
3. บริษัท ซีวิล มาสเตอร์
สปอร์ต โปร จากัด เสนอราคา
23,799,999 บาท
4.บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอปเมนท์
จากัด เสนอราคา 25,450,000 บาท
5. บริษัท โปรเจ็กท์ อินเตอร์เทค
จากัด เสนอราคา 25,888,888 บาท
6. ห้างหุ้นส่วนจากัด กรีนเทค
เอสโซซิเอท เสนอราคา
28,847,014.82 บาท
7. บริษัท เคมิสท์ จากัด เสนอราคา
29,591,000 บาท

53/2563
วันที่ 9 มิถุนายน
2563

2.

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารฝึก
กีฬาในร่ม (โรงยิม 1)
จานวน 1 งาน

10,000,000 บาท

10,960,000 บาท ประกวดราคา 1. บริ ษั ท โปเจ็ กท์ อิ นเตอร์ เทค บริ ษั ท โปเจ็ กท์ อิ นเตอร์ เทค เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
e-bidding จากัด เสนอราคา 8,888,888 บาท จากัด ราคาที่จัดจ้าง
และเสนอรายละเอียด
8,888,888 บาท
และเอกสารหลักฐาน
2. บริษัท มาสเตอร์ บิลท์
ต่าง ๆ ถูกต้อง
(ไทยแลนด์ ) จ ากั ด เสนอราคา
ครบถ้วน
9,300,000 บาท

54/2563
วันที่ 9 มิถุนายน
2563

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

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง
15,000,000 บาท

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

16,500,000 บาท ประกวดราคา 1. บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค
e-bidding จากัด เสนอราคา
13,888,888 บาท
2. บริษัท เค พี วาย ดีเวลลอป
เมนท์ จากัด เสนอราคา
15,498,000 บาท

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่คัดเลือก

บริษัท โปรเจกท์ อินเตอร์เทค
จากัด ราคาที่จัดจ้าง
13,888,888 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
และเสนอรายละเอียด
และเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ถูกต้อง
ครบถ้วน

55/2563
วันที่ 11 มิถุนายน
2563

บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
ส่วนบริการลูกค้าจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
ราคาที่จัดซื้อ 1,970,130 บาท

เป็นผู้เสนอราคาต่าสุด
และเสนอรายละเอียด
และเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ถูกต้อง
ครบถ้วน

56/2563
วันที่ 16 มิถุนายน
2563

3.

จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร 5
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จานวน 1 งาน

4.

ซื้อ SIM โทรศัพท์มือถือ
โครงการเข้าถึงเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตในการจัดการ
เรียนการสอนระบบออนไลน์

2,475,520 บาท

5.

ซื้อครุภัณฑ์รถไฟฟ้า จานวน
1 คัน

400,000 บาท

400,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท อูโก จากัด
ราคาที่เสนอ 353,100 บาท

บริษัท อูโก จากัด
ราคาที่จัดซื้อ 353,100 บาท

6.

จ้างเหมาอบรมปรับพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษสาหรับ
นักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ)
ประจาปีการศึกษา 2563
จานวน 2 ครั้ง ประจา
โครงการศูนย์ภาษาและ
การศึกษานานาชาติ

492,000 บาท

492,000 บาท เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท วิสดอมไวด์ จากัด
ราคาที่เสนอ 489,252 บาท

บริษัท วิสดอมไวด์ จากัด
ราคาที่จัดจ้าง 489,252 บาท

2,475,520 บาท ประกวดราคา 1. บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
e-bidding ส่ ว น บ ริ ก า ร ลู ก ค้ า จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธ ยา เสนอราคา
1,970,130 บาท

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือ
ข้อตกลงในการ
ซื้อหรือจ้าง

57/2563
วันที่ 16 มิถุนายน
2563
58/2563
วันที่ 24 มิถุนายน
2563

