
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ 1 รายการ 20,000.00            20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติอรัญ จ ากัด 20,000.00        บริษัท เกียรติอรัญ จ ากัด ราคาเหมาะสม 204/2563 4/2/63

2 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 1,284.00             1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เกียรติอรัญ จ ากัด 1,284.00          บริษัท เกียรติอรัญ จ ากัด ราคาเหมาะสม 204/2563 4/2/63

3 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 8,100.00             8,100.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 8,100.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 106/2563 5/2/63

4 ค่าวัสดุส านักงาน 6 รายการ 12,820.00            12,820.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 12,820.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 107/2563 5/2/63

5 ค่าวัสดุส านักงาน 13 รายการ 6,840.00             6,840.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 6,840.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 110/2563 6/2/63

6 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 5,740.55             5,740.55         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,740.55          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 117/2563 12/2/63

7 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 3,210.00             3,210.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต (ร้านก๊อปป้ีดี) 3,210.00          นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต (ร้านก๊อปป้ีดี) ราคาเหมาะสม 215/2563 13/2/63

8 ค่าวัสดุส านักงาน 21 รายการ 19,544.00            19,544.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 19,544.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 118/2563 18/2/63

9 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 119/2563 18/2/63

10 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 21,875.00            21,875.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 21,875.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 120/2563 18/2/63

11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 30,091.61            30,091.61       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 30,091.61        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 121/2563 18/2/63

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,741.00             6,741.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,741.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 122/2563 18/2/63

13 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 123/2563 18/2/63

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 24,364.97            24,364.97       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 24,364.97        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 124/2563 19/2/63

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,488.20             3,488.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,488.20          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 125/2563 19/2/63

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 126/2563 19/2/63

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 12 รายการ 4,117.00             4,117.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,117.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 127/2563 19/2/63

18 จ้างท าตราดุนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 รายการ 3,800.00             3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,800.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 220/2563 19/2/63

19 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,490.00             7,490.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 223/2563 20/2/63

20 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 12,305.00            12,305.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 12,305.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 224/2563 20/2/63

21 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 227/2563 24/2/63

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 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 128/2563 25/2/63

23 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 129/2563 25/2/63

24 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ 107,000.00          107,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 107,000.00      บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด ราคาเหมาะสม 230/2563 25/2/63

25 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 5,990.00             5,990.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,990.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 130/2563 26/2/63

26 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 24,877.50            24,877.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 24,877.50        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 131/2563 26/2/63

27 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 9,200.00             9,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 9,200.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 232/2563 26/2/63

28 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 5,885.00             5,885.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,885.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 233/2563 26/2/63

29 ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง 5 รายการ 24,660.00            24,660.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 24,660.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 132/2563 27/2/63

30 ค่าวัสดุส านักงาน 21 รายการ 43,385.00            43,385.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 43,385.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 133/2563 27/2/63

31 จ้างท าสต๊ิกเกอร์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 รายการ 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,000.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 235/2563 27/2/63

32 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 11 รายการ 33,583.00            33,583.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 33,583.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 114/2563 28/2/63

33 ค่าวัสดุการเกษตร 14 รายการ 66,920.00            66,920.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 66,920.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 136/2563 28/2/63


