
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสุส านักงาน 4 รายการ 14,450.00            14,450.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,450.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 030/2565 3/11/64

2 ค่าวัสดุส านักงาน 19 รายการ 20,135.00            20,135.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 20,135.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 031/2565 3/11/64

3 จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 700.00                700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 700.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 034/2564 3/11/64

4 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 7 รายการ 7,924.00             7,924.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 7,924.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 038/2565 5/11/64

5 จ้างย้ายและซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ส านักงาน 20,000.00            20,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 20,000.00            บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 039/2565 5/11/64

จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 1,960.00             1,960.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,960.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 039/2565 9/11/64

8 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,675.00             2,675.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 2,675.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 045/2565 9/11/64

9 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองส ารองไฟ 1,132.00             1,132.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,132.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 046/2565 9/11/64

10 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 5,992.00             5,992.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,992.00             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 043/2565 10/11/64

11 ค่าวัสดุส านักงาน 12 รายการ 14,455.00            14,455.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,455.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 044/2565 10/11/64

ค่าจัดซ้ือวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

(ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์) 1 รายการ

13 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 6,600.00             6,600.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 6,600.00             ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 050/2565 10/11/64

14 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 140.00                140.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 140.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 051/2565 10/11/64

15 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 1,050.00             1,050.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,050.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 053/2565 10/11/64

16 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00             บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 055/2565 11/11/64

จ้างท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2565

18 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 2,343.30             2,343.30           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 2,343.30             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 057/2565 11/11/64

ราคาเหมาะสม 056/2565 11/11/64

ราคาเหมาะสม 045/2565 10/11/64

17 321,321.00          321,321.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 321,321.00          บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด

ราคาเหมาะสม 040/2565 5/11/64

12 4,990.00             4,990.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,990.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

6 48,150.00            48,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 48,150.00            บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

19 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 11,128.00            11,128.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 11,128.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 058/2565 11/11/64

20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 81,330.70            81,330.70         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 81,330.70            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 049/2565 12/11/64

21 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 142,609.60          142,609.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 142,609.60          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 053/2565 16/11/64

จ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬา

แห่งชาติ ในงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 

(Thailand Research Expo 2021)"

23 ค่าวัสดุส านักงาน 16 รายการ 34,836.00            34,836.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 34,836.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 057/2565 18/11/64

24 ค่าวัสดุส านักงาน 23 รายการ 29,269.00            29,269.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 29,269.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 058/2565 18/11/64

25 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 210.00                210.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 210.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 071/2565 18/11/64

26 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 12,840.00            12,840.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 12,840.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 074/2565 19/11/64

27 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,762.40             6,762.40           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,762.40             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 065/2565 23/11/64

28 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 30,313.10            30,313.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 30,313.10            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 066/2565 23/11/64

29 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 1,300.00             1,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 1,300.00             ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 075/2565 23/11/64

30 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00             บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 070/2565 25/11/64

31 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 10,700.00            10,700.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 10,700.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 084/2565 25/11/64

32 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 46,388.78            46,388.78         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 46,388.78            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 074/2565 29/11/64

33 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ 35,609.60            35,609.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 35,609.60            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 075/2565 29/11/64

34 ค่าวัสดุส านักงาน 26 รายการ 14,286.00            14,286.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,286.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 076/2565 29/11/64

35 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 210.00                210.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 210.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 089/2565 29/11/64

36 จ้างท าตรายางตามแบบ 3 รายการ 700.00                700.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 700.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 090/2565 29/11/64

37 จ้างติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 10,800.00            10,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 10,800.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 091/2565 29/11/64

ราคาเหมาะสม 066/2565 16/11/6422 10,272.00            10,272.00         เฉพาะเจาะจง ร้าน COPY-D 10,272.00            ร้าน COPY-D


