
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างผู้ช่วยนักวิจัย 1 รายการ 48,000.00            48,000.00       เฉพาะเจาะจง นายพรเทพ  อุดมประเสริฐกิจ 48,000.00        นายพรเทพ  อุดมประเสริฐกิจ ราคาเหมาะสม 295/2562 1/5/62

2 จ้างท าวารสารวิชาการ สถาบันฯปีท่ี11 ฉบับท่ี 2 1 รายการ 90,736.00            90,736.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 90,736.00        บริษัท ธนาเพรส จ ากัด ราคาเหมาะสม 296/2562 1/5/62

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 3,226.05             3,226.05         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,226.05          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 261/2562 2/5/62

4 จ้างท าอาหารว่าง 1 รายการ 17,500.00            17,500.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว 17,500.00        นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว ราคาเหมาะสม 299/2562 2/5/62

5 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 5,880.00             5,880.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,880.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 265/2562 8/5/62

6 ค่าวัสดุส านักงาน 12 รายการ 37,714.00            37,714.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 37,714.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 266/2562 8/5/62

7 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 267/2562 8/5/62

8 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 8,988.00             8,988.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 8,988.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 268/2562 8/5/62

9 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 480.00                480.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 480.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 303/2562 8/5/62

10 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 7 รายการ 14,839.83            14,839.83       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 14,839.83        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 302/2562 8/5/62

11 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 3,700.00             3,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 3,700.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 304/2562 8/5/62

12 จ้างประชาสัมพันธ์สถาบันฯ 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 308/2562 13/5/62

13 จ้างซ่อมประตูหนีไฟอาคารเรียน คสล.4ช้ัน 1 งาน 2,140.00             2,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 2,140.00          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 309/2562 13/5/62

14 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 4,066.00             4,066.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,066.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 310/2562 13/5/62

15 จ้างจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติฯ 1,145,000.00        1,200,000.00   e-bidding บริษัท ยูนิซอส มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัด 1,145,000.00    บริษัท ยูนิซอส มาร์เก็ตต้ิง แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง จ ากัดราคาเหมาะสม 007/2562 14/5/62

16 ซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 274/2562 15/5/62

17 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 7,670.00             7,670.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 7,670.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 276/2562 16/5/62

18 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4 รายการ 51,327.90            51,327.90       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 51,327.90        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 314/2562 16/5/62

19 จ้างท าหนังสือ Abstract Book การประชุดวิชาการนานาชาติ 1 รายการ 75,970.00            75,970.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ธนาเพรส จ ากัด 75,970.00        บริษัท ธนาเพรส จ ากัด ราคาเหมาะสม 315/2562 16/5/62

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 4,100.00             4,100.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,100.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 271/2562 17/5/62

21 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 10,200.31            10,200.31       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,200.31        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 278/2562 17/5/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 7,682.60             7,682.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,682.60          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 279/2562 17/5/62

23 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 317/2562 17/5/62

24 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 3,370.50             3,370.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,370.50          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 318/2562 17/5/62

25 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 6,955.00             6,955.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,955.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 319/2562 17/5/62

26 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 2,461.00             2,461.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 2,461.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 320/2562 17/5/62

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 770.40                770.40           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 770.40            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 282/2562 21/5/62

28 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 2,475.00             2,475.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,475.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 283/2562 21/5/62

29 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 8,988.00             8,988.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 8,988.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 284/2562 21/5/62

30 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 285/2562 21/5/62

31 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 45,342.32            45,342.32       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 45,342.32        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 286/2562 21/5/62

32 ค่าวัสดุส านักงาน 15 รายการ 32,590.00            32,590.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 32,590.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 287/2562 21/5/62

33 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 15,625.00            15,625.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,625.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 288/2562 21/5/62

34 ค่าเช่าเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 16,050.00            16,050.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 16,050.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 321/2562 21/5/62

35 จ้างซ่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ 3,500.00             3,500.00         เฉพาะเจาะจง นายอุดม  นาพรม 3,500.00          นายอุดม  นาพรม ราคาเหมาะสม 323/2562 22/5/62

36 จ้างซ่อมป๊ัมน้ าไฟฟ้าและท่อประปาภายในอาคารส านักงานอธิการบดี 1 งาน9,416.00             9,416.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 9,416.00          บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 331/2562 30/5/62


