
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 88,109.15            88,109.15       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 88,109.15        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 386/2562 1/8/62

2 ค่าวัสดุส านักงาน 22 รายการ 26,549.00            26,549.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 26,549.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 387/2562 1/8/62

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,900.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 388/2562 1/8/62

4 ค่าวัสดุส านักงาน 15 รายการ 23,620.00            23,620.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 23,620.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 389/2562 1/8/62

5 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 390/2562 1/8/62

6 ค่าวัสดุส านักงาน 20 รายการ 13,062.00            13,062.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 13,062.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 391/2562 1/8/62

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 24,877.50            24,877.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 24,877.50        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 392/2562 1/8/62

8 ค่าวัสดุส านักงาน 4 รายการ 6,840.00             6,840.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 6,840.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 393/2562 1/8/62

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน (ครุภัณฑ์ต่ ากว่าเกณฑ์) 1 รายการ 3,600.00             3,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,600.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 394/2562 1/8/62

10 จ้างท าตรายางตามแบบ 2 รายการ 1,400.00             1,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,400.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 431/2562 1/8/62

11 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 1,360.00             1,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,360.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 432/2562 1/8/62

12 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 480.00                480.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 480.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 433/2562 1/8/62

13 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 710.00                710.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 710.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 434/2562 1/8/62

14 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 4,494.00             4,494.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,494.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 435/2562 1/8/62

15 จ้างปรับปรุงอาคารกองกิจฯ 1 งาน 145,000.00          145,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 145,000.00      บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 436/2562 1/8/62

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 800.00                800.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 800.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 397/2562 2/8/62

17 ค่าเช่าสถานท่ีจัดงานพระราชทานปริญญาบัตรฯ 1 รายการ 4,098,100.00        4,098,100.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด 4,098,100.00    บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 441/2562 2/8/62

18 จ้างท าปากกาพร้อมสกรีน 1 รายการ 9,200.00             9,200.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,200.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 442/2562 2/8/62

19 จ้างท าอาหารฯ 1 รายการ 756,329.50          756,329.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด 756,329.50      บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 443/2562 2/8/62

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 800.00                800.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 800.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 398/2562 5/8/62

21 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 4 รายการ 18,210.00            18,210.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,210.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 399/2562 5/8/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 สิงหาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 400/2562 5/8/62

23 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 25,000.00            25,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 25,000.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 401/2562 5/8/62

24 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 16,500.00            16,500.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 16,500.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 402/2562 5/8/62

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 1,692.00             1,692.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,692.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 403/2562 5/8/62

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 2,900.00             2,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,900.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 404/2562 5/8/62

27 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 1 รายการ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 48,150.00        บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 447/2562 5/8/62

28 จ้างท าของท่ีระลึก (โล่) และถ้วยรางวัล "พลศึกษาเกมส์ คร้ังท่ี 44" 2 รายการ 91,500.00              91,500.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 91,500.00        บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 448/2562 5/8/62

29 จ้างท าเกียรติบัตรและบัตรเชิญพร้อมซอง"พลศึกษาเกมส์ คร้ังท่ี 44" 2 รายการ150,500.00          150,500.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 150,500.00      บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 449/2562 5/8/62

30 จ้างท าซองพร้อมสายคล้องคอบัตรประจ าตัวนักกีฬา และเจ้าหน้าท่ี "พลศึกษาเกมส์ คร้ังท่ี 44" 1 รายการ495,000.00          495,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 495,000.00      บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 450/2562 5/8/62

31 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 12,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 451/2562 5/8/62

32 จ้างพัฒนาระบบ รับ-ส่ง บทความวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฯ 1 รายการ7,500.00             7,500.00         เฉพาะเจาะจง นายกุลธวัช  สังข์เจริญ 7,500.00          นายกุลธวัช  สังข์เจริญ ราคาเหมาะสม 452/2562 5/8/62

33 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 3,960.00             3,960.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,960.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 407/2562 6/8/62

34 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 408/2562 6/8/62

35 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 456/2562 6/8/62

36 จ้างท าข้าวกล่อง 1 รายการ 6,800.00             6,800.00         เฉพาะเจาะจง นางบุญทรัพย์  วงศ์ปัญญานิศร 6,800.00          นางบุญทรัพย์  วงศ์ปัญญานิศร ราคาเหมาะสม 457/2562 6/8/62

37 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,712.00             1,712.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,712.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 458/2562 6/8/62

38 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 10,480.65            10,480.65       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,480.65        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 420/2562 13/8/62

39 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 48,729.94            48,729.94       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 48,729.94        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 421/2562 13/8/62

40 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 25,134.30            25,134.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 25,134.30        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 422/2562 13/8/62

41 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 21,722.07            21,722.07       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 21,722.07        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 423/2562 13/8/62

42 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 72,025.89            72,025.89       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 72,025.89        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 424/2562 13/8/62
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43 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 12,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 470/2562 13/8/62

44 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 18,105.47            18,105.47       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด 18,105.47        บริษัท ชลบุรี ออโต้เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 471/2562 13/8/62

45 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ 950.00                950.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 950.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 474/2562 13/8/62

46 จ้างท ามาสคอต (ของท่ีระลึกนักกีฬา) 1 รายการ 1,094,500.00        1,094,500.00   e-bidding บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 1,094,500.00    บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 011/2562 15/8/62

47 ค่าวัสดุการเกษตร 3 รายการ 9,860.00             9,860.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,860.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 431/2562 15/8/62

48 ค่าวัสดุส านักงาน 6 รายการ 10,460.00            10,460.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 10,460.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 432/2562 15/8/62

49 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 56,731.40            56,731.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 56,731.40        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 433/2562 15/8/62

50 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 21,228.80            21,228.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 21,228.80        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 434/2562 15/8/62

51 จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน 1 รายการ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง ร้านกมลศิลป์การพิมพ์ 48,150.00        ร้านกมลศิลป์การพิมพ์ ราคาเหมาะสม 479/2562 15/8/62

52 ค่าวัสดุก่อสร้าง 13 รายการ 21,065.00            21,065.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 21,065.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 425/2562 16/8/62

53 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 21 รายการ 22,202.00            22,202.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 22,202.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 438/2562 16/8/62

54 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 270.00                270.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 270.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 439/2562 16/8/62

55 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 12,000.00            12,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 12,000.00        บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 483/2562 16/8/62

56 จ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 5,992.00             5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,992.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 485/2562 16/8/62

57 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 1 รายการ 58,850.00 58,850.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 58,850.00 บริษัท เนช่ัน บรอดแคสต้ิง คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน)ราคาเหมาะสม 486/2562 16/8/62

58 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ 9,900.00 9,900.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ 9,900.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เก้าหลักเฟอร์นิเจอร์ ราคาเหมาะสม 442/2562 19/8/62

59 จ้างท าเส้ือส าหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ คร้ังท่ี44 "พลศึกษาเกมส์" 1 รายการ480,000.00 480,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 480,000.00 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 489/2562 19/8/62

60 ค่าจัดจ้างอัดภาพสี 1 รายการ 3,606.00 3,606.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,606.00 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 491/2562 20/8/62

61 จ้างท าเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอฯ 1 รายการ 660,000.00 660,000.00 e-bidding บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด 660,000.00 บริษัท ที.อาร์.ที. อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 012/2562 22/8/62

62 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 4,440.50 4,440.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,440.50 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 498/2562 23/8/62

63 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,477.50 3,477.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,477.50 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 499/2562 23/8/62



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 สิงหาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

64 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 11,770.00 ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 500/2562 26/8/62

65 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 10,272.00 10,272.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 10,272.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 502/2562 27/8/62

66 ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา 5 รายการ 123,080.00 123,080.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 123,080.00 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 449/2562 28/8/62

67 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ 9,576.50 9,576.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 9,576.50 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 504/2562 28/8/62

68 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 3,125.00 3,125.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,125.00 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 452/2562 29/8/62

69 จ้างพิมพ์เอกสารหนังสือ ในโครงการประชุมราชการประจ าปี 94,748.50 94,748.50 เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ิน ต้ิง จ ากัด 94,748.50 บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ิน ต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 506/2562 29/8/62

70 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 24,475.00 24,475.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 24,475.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 451/2562 30/8/62

71 จ้างท าโล่เกียรติคุณในโครงการประชุมราชการประจ าปี 110,400.00 110,400.00 เฉพาะเจาะจง ร้านพุทธมณฑลถ้วยรางวัล 110,400.00 ร้านพุทธมณฑลถ้วยรางวัล ราคาเหมาะสม 514/2562 30/8/62

72 จ้างท าวีดีทัศน์และบันทึกภาพเคล่ือนไหว 56,000.00 56,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติอรัญ จ ากัด 56,000.00 บริษัท เกียรติอรัญ จ ากัด ราคาเหมาะสม 515/2562 30/8/62


