
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 15,000.00            15,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 15,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 518/2562 2/9/62

2 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 12,000.00            12,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 12,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 519/2562 2/9/62

3 จ้างซ่อมชุดคอนโทรลเคร่ืองป๊ัมน้ าภายในอาคารส านักงานอธิการบดี 1 งาน 12,037.50            12,037.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 12,037.50          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 521/2562 2/9/62

4 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 36,570.30            36,570.30          เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 36,570.30          บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 522/2562 2/9/62

5 จ้างซ่อมกระเบ้ืองอาคารชุดรวมท่ีพักอาศัย 1 งาน 499,000.00          499,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท หยาง หยาง คอนสตรัคช่ัน 2017 จ ากัด 499,000.00        บริษัท หยาง หยาง คอนสตรัคช่ัน 2017 จ ากัด ราคาเหมาะสม 523/2562 2/9/62

6 จ้างก่อสร้างโรงจอกรถฯ 983,000.00          983,000.00        e-bidding บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 888,484.00        บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 013/2562 5/9/62

บริษัท วัชรินทร์ สถาปัตย์ จ ากัด 932,000.00        

7 จัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 2,660.00             2,660.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,660.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 453/2562 5/9/62

8 จัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 12,923.46            12,923.46          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 12,923.46          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 454/2562 5/9/62

9 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,325.03             3,325.03           เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 3,325.03           บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 528/2562 5/9/62

10 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มและบันทึกข้อมูลลงในแผ่นซีดี 2 รายการ 2,418.20             2,418.20           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,418.20           ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 530/2562 9/9/62

11 ครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ 9,700.00             9,700.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,700.00           ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 455/2562 10/9/62

12 เช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00           บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 533/2562 10/9/62

13 เช่าห้องประชุม 1 รายการ 18,000.00            18,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 18,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 534/2562 10/9/62

14 จ้างออกแบบ 2 รายการ 1,120,000.00        1,120,000.00      คัดเลือก บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด 1,115,000.00      บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 014/2563 11/9/62

บริษัท เอฟ บี เอ ดีไซน์ จ ำกัด 1,120,000.00      

15 เช่าห้องประชุม 1 รายการ 15,000.00            15,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ศาลาแดง เทอร์เรส จ ากัด 15,000.00          บริษัท ศาลาแดง เทอร์เรส จ ากัด ราคาเหมาะสม 541/2562 17/9/62

16 ก่อสร้างอาคารหอประชุมฯ 178,000,000.00     178,000,000.00  e-bidding บริษัท พรธิสาร จ ากัด 161,031,555.00  บริษัท พรธิสาร จ ากัด ราคาเหมาะสม 005/2562 30/9/62

บริษัท เอส.อินเตอร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 173,390,000.00

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 กันยายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


