
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ 16,559.00            16,559.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 16,559.00         ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 081/2565 1/12/64

2 ค่าวัสดุส านักงาน 16 รายการ 28,900.00            28,900.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 28,900.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 082/2565 1/12/64

3 ค่าวัสดุส านักงาน 17 รายการ 27,870.00            27,870.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 27,870.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 083/2565 1/12/64

4 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,000.00              2,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 2,000.00           ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 097/2565 1/12/64

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 92,287.50            92,287.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 92,287.50         บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 085/2565 2/12/64

6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ 110,280.62          110,280.62    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 110,280.62       บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 086/2565 2/12/64

7 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 16,680.00            16,680.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 16,680.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 089/2565 3/12/64

8 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 64,000.00            64,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ไปดี มาดี (โรงแรม แกรนด์ทาวเวอร์อินน์กรุ๊ป) 64,000.00         บริษัท ไปดี มาดี (โรงแรม แกรนด์ทาวเวอร์อินน์กรุ๊ป) ราคาเหมาะสม 106/2565 8/12/64

9 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 7,383.00              7,383.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,383.00           บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 115/2565 15/12/64

10 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ือคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 7,383.00              7,383.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,383.00           บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 116/2565 15/12/64

11 ค่าวัสดุส านักงาน 14 รายการ 16,765.00            16,765.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 16,765.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 108/2565 20/12/64

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 21,614.00            21,614.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 21,614.00         บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 109/2565 20/12/64

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 42,265.00            42,265.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 42,265.00         บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 110/2565 20/12/64

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 107,230.05          107,230.05    เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 107,230.05       บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 111/2565 20/12/64

15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 50,022.50            50,022.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 50,022.50         บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 112/2565 20/12/64

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 13,650.00            13,650.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 13,650.00         ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 117/2565 22/12/64

17 จ้างท าป้ายไวนิล 2 รายการ 5,600.00              5,600.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,600.00           ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 122/2565 20/12/64

18 จ้างท าวารสารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 รายการ 20,223.00            20,223.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 20,223.00         บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 123/2565 20/12/64

จ้างท าป้ายช่ือหน่วยงานของส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2 รายการ

20 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 7,000.00              7,000.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 7,000.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 123/2565 29/12/64

ราคาเหมาะสม 134/2565 24/12/64

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

19 15,500.00            15,500.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 15,500.00         ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2564

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


