
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,381.20              3,381.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,381.20            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 127/2565 4/1/65
2 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 5,450.00              5,450.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,450.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 128/2565 4/1/65
3 จ้างท าใบเกียรติบัตรและใบวุฒิบัตร 2 รายการ 2,380.75              2,380.75         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,380.75            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 136/2565 4/1/65
4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 13,524.80            13,524.80        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 13,524.80          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 133/2565 6/1/65
5 ค่าวัสุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 61,272.48            61,272.48        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 61,272.48          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 134/2565 6/1/65
6 จ้างซ่อม ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,490.00              7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 140/2565 6/1/65
7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 6,409.30              6,409.30         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,409.30            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 141/2565 6/1/65
8 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00              9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00            บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 142/2565 6/1/65
9 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00              9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00            บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 143/2565 6/1/65
10 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 11,481.10            11,481.10        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 11,481.10          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 139/2565 10/1/65
11 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00              3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00            บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 149/2565 10/1/65
12 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 7,115.50              7,115.50         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 7,115.50            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 150/2565 10/1/65
13 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 1,150.00              1,150.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,150.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 141/2565 11/1/65
14 ค่าวัสดุส านักงาน 12 รายการ 10,220.00            10,220.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,220.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 142/2565 11/1/65
15 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 280.00                280.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 280.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 154/2565 11/1/65
16 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 140.00                140.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 140.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 153/2565 11/1/65
17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 43,861.44            43,861.44        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 43,861.44          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 144/2565 12/1/65
18 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 9,576.50              9,576.50         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 9,576.50            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 158/2565 13/1/65
19 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 3,900.00              3,900.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,900.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 153/2565 18/1/65
20 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 89,685.26            89,685.26        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 89,685.26          บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 165/2565 18/1/65
21 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 700.00                700.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 700.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 168/2565 21/1/65
22 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 12,000.00            12,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,000.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 169/2565 21/1/65
23 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 7,500.00              7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด 7,500.00            บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด ราคาเหมาะสม 172/2565 21/1/65
24 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 7,468.60              7,468.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,468.60            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 176/2565 24/1/65
25 จ้างเข้าเล่ม 8 รายการ 1,027.20              1,027.20         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 1,027.20            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 177/2565 24/1/65
26 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5,136.00              5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,136.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 180/2565 25/1/65
27 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 1,500.00              1,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 1,500.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 181/2565 25/1/65

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 มกราคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

28 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ 30,900.00            30,900.00        เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 30,900.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 167/2565 28/1/65
29 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 9,400.00              9,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 9,400.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 184/2565 28/1/65
30 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 19,891.30            19,891.30        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 19,891.30          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 185/2565 28/1/65
31 ค่าวัสดุส านักงาน 14 รายการ 13,645.00            13,645.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 13,645.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 171/2565 31/1/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 มกราคม 2565

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง
ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง

รายช่ือผู้เสนอราคา


