
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าหนังสือพิมพ์ 4 รายการ 18,250.00            18,250.00         เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แซ่หอ 18,250.00          นายมนตรี  แซ่หอ ราคาเหมาะสม 001/2565 8/10/64

2 จ้างก าจัดปลวกและหนู 1 รายการ 354,000.00          354,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท วินส์ ยู จ ากัด 354,000.00        บริษัท วินส์ ยู จ ากัด ราคาเหมาะสม 001/2565 8/10/64

3 จ้างท าความสะอาดส านักงานอธิการบดี 1 งาน 601,239.42          601,239.42        คัดเลือก บริษัท เจเอส คลีนน่ิง จ ากัด 594,284.34        บริษัท เจเอส คลีนน่ิง จ ากัด ราคาต่ าสุด 001/2565 25/10/64

บริษัท แม็กซ์ ฟาซิลิต้ี เซอร์วิส จ ากัด ไม่ผ่านเกณฑ์

4 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 1 งาน 2,293,200.00        2,293,200.00     คัดเลือก บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จ ากัด 2,276,556.00      บริษัท รักษาความปลอดภัย เจเอสซี จ ากัด ราคาต่ าสุด 002/2565 25/10/64

บริษัท รักษาความปลอดภัย แม็กซ์ จ ากัด ไม่ผ่านเกณฑ์

บริษัท รักษาความปลอดภัย เกรียง จ ากัด ไม่ผ่านเกณฑ์

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 55,892.52            55,892.52         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 55,892.52          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 011/2565 25/10/64

6 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00           บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 012/2565 25/10/64

7 ค่าวัสดุส านักงาน 9 รายการ 7,650.00             7,650.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 7,650.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 015/2565 27/10/64

8 เช่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 20,819,790.00      20,819,790.00    เฉพาะเจาะจง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด 19,779,000.00    บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จ ากัด ราคาเหมาะสม ช.001/2565 28/10/64

9 ค่าวัสดุส านักงาน 4 รายการ 6,170.00             6,170.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 6,170.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 016/2565 28/10/64

10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 22,277.40            22,277.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 22,277.40          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 017/2565 28/10/64

11 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 22,962.20            22,962.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 22,962.20          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 018/2565 28/10/64

12 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 5,740.55             5,740.55           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,740.55           บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 019/2565 28/10/64

13 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,490.00             7,490.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00           บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 026/2565 28/10/64

14 จ้างดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่ายฯ 13,497,000.00      13,497,000.00    e-bidding บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากัด 13,465,500.00    บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 003/2565 29/10/64

บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม จ ากัด 13,487,200.00    

บริษัท ยิบอินซอย จ ากัด 13,494,000.00    

15 ค่าเช่าสถานท่ีเป็นส านักงานกลุ่มกิจการสภาฯ 1,678,336.92        1,678,336.92     เฉพาะเจาะจง บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จ ากัด 1,678,336.92      บริษัท บางกอกแอร์พอร์ทอินดัสทรี จ ากัด ราคาเหมาะสม CM044-1/64 31/10/64

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 ตุลาคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


