-1สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจาปีงบประมาณ 2565
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

1.

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องประทับตรา
นูนไฟฟ้า จานวน 1 เครื่อง
ประจากองบริการการศึกษา

492,200 บาท

492,200 บาท

เฉพาะเจาะจง 1. บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น
จากัด เสนอราคา 492,200 บาท

บริษัท ครีเอตุส คอร์โปเรชั่น
ราคาที่จัดซื้อ 492,200 บาท

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร
หลักฐาน ต่าง ๆ
ถูกต้องครบถ้วน

24/2565
วันที่ 1 กุมภาพันธ์
2565

2.

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์
ไขมันอาหาร (ระบบอัตโนมัติ)
จานวน 1 เครื่อง ประจาสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

1,300,000 บาท

1,300,000 บาท

ประกวดราคา 1. บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จากัด
อิเล็กทรอนิกส์ เสนอราคา 1,297,500 บาท
(e-bidding)

บริษัท บูชิ (ไทยแลนด์) จากัด
ราคาที่จัดซื้อ 1,297,500 บาท

เป็นผู้เสนอราคา
ต่าสุดและเสนอ
รายละเอียดและ
เอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ถูกต้อง
ครบถ้วน

25/2565
วันที่ 4 กุมภาพันธ์
2565

3.

ซื้อพร้อมติดตั้งเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่
2 จานวน 1 เครื่อง ประจา
สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

345,000 บาท

350,000 บาท

เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท แอดวานซ์ ไอที ซัพพอร์ท
เซอร์วิส จากัด เสนอราคา
345,000 บาท

บริษัท แอดวานซ์ ไอที ซัพ
พอร์ท เซอร์วิส จากัด
ราคาที่จัดซื้อ 345,000 บาท

เสนอรายละเอียด
และเอกสาร
หลักฐาน ต่าง ๆ
ถูกต้องครบถ้วน

26/2565
วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2565

4.

จ้างบารุงรักษาอุปกรณ์เก็บ
ข้อมูลจราจรคอมพิวเตอร์
Log File จานวน 1 งาน
ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

133,750 บาท

133,750 บาท

เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โอ เอ อินเตอร์ เทรด
2001 จากัด เสนอราคาเป็นเงิน
133,750 บาท
2.บริษัท มิวชวลวิชั่น จากัด เสนอ
ราคาเป็นเงิน 165,850 บาท
3.บริษัท เน็ทเวิร์คแอ๊พพลิเคชั่น
จากัด เสนอราคาเป็นเงิน
187,250 บาท

บริษัท โอ เอ อินเตอร์ เทรด
2001 จากัด ราคาที่จัดจ้าง
เป็นเงิน 133,750 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วน

27/2565
วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2565

-2สรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจาปีงบประมาณ 2565
ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ลาดับ
ที่

งานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง

วงเงินที่จัดซื้อ/
จัดจ้าง

ราคากลาง

วิธีซื้อ/จัดจ้าง

ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ

ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา

เหตุผลที่
คัดเลือก

เลขที่และวันที่
สัญญาหรือข้อตกลง
ในการซื้อหรือจ้าง

5.

จ้างบารุงรักษาครุภัณฑ์
ระบบเครือข่าย Core
Switch จานวน 1 งาน
ประจาสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

283,900 บาท

283,900 บาท

เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โอ เอ อินเตอร์ เทรด
2001 จากัด เสนอราคาเป็นเงิน
283,900 บาท
2.บริษัท เน็ทเวิร์คแอ๊พพลิเคชั่น
จากัด เสนอราคาเป็นเงิน
308,950 บาท
3.บริษัท มิวชวลวิชั่น จากัด เสนอ
ราคาเป็นเงิน 315,650 บาท

บริษัท โอ เอ อินเตอร์ เทรด
2001 จากัด ราคาที่จัดจ้าง
เป็นเงิน 283,900 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วน

28/2565
วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2565

6.

จ้างบารุงรักษาครุภัณฑ์
ระบบเครือข่ายไร้สาย WIFI
จานวน 1 งาน ประจาสานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

177,970 บาท

177,970 บาท

เฉพาะเจาะจง 1.บริษัท โอ เอ อินเตอร์ เทรด
2001 จากัด เสนอราคาเป็นเงิน
177,970 บาท
2.บริษัท เน็ทเวิร์คแอ๊พพลิเคชั่น
จากัด เสนอราคาเป็นเงิน
247,512 บาท
3.บริษัท มิวชวลวิชั่น จากัด เสนอ
ราคาเป็นเงิน 306,448 บาท

บริษัท โอ เอ อินเตอร์ เทรด
2001 จากัด ราคาที่จัดจ้าง
เป็นเงิน 177,970 บาท

คุณสมบัติ
ครบถ้วน

29/2565
วันที่ 9 กุมภาพันธ์
2565

