
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน 5 รายการ 21,900.00            21,900.00       เฉพาะเจาะจง นายมนตรี  แซ่หอ 21,900.00        นายมนตรี  แซ่หอ ราคาเหมาะสม 001/2563 11/10/62

2 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯในรายการโทรทัศน์ 1 รายการ 256,800.00          256,800.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ซันไชน์ ครีเอช่ัน แอนด์ บรอดคาสต้ิง จ ากัด 256,800.00      บริษัท ซันไชน์ ครีเอช่ัน แอนด์ บรอดคาสต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 002/2563 11/10/62

3 จ้างก าจัดปลวกและหนู 1 งาน 270,000.00          270,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วินส์ ยู จ ากัด 270,000.00      บริษัท วินส์ ยู จ ากัด ราคาเหมาะสม 003/2563 11/10/62

4 จ้างท าข้าวกล่อง 1 รายการ 36,300.00            36,300.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว 36,300.00        นางสาวสุรัตน์  ดอกไม้ขาว ราคาเหมาะสม 001/2563 11/10/62

5 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 010/2563 16/10/62

6 จ้างพัฒนาระบบ รับ-ส่ง บทความการประขุมวิชาการนานาชาติ 1 รายการ17,500.00            17,500.00       เฉพาะเจาะจง นายกุลธวัช  สังข์เจริญ 17,500.00        นายกุลธวัช  สังข์เจริญ ราคาเหมาะสม 013/2563 17/10/62

7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 35,224.40            35,224.40       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 35,224.40        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 014/2563 17/10/62

8 จ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 1 รายการ 14,580.00            14,580.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,580.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 015/2563 17/10/62

9 จ้างเหมาบริการรักษาฯความปลอดภัย 1 งาน 2,300,800.00        2,300,800.00   e-bidding บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ ากัด 2,299,878.00    บริษัท รักษาความปลอดภัย เจ.โอ.ยุคขะระ จ ากัด ราคาเหมาะสม 001/2563 24/10/62

บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จ ากัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ

10 จ้างท าความสะอาดส านักงานอธิการบดี 1 งาน 720,000.00          720,000.00      e-bidding ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทยเซอร์วิส 632,883.60      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทยเซอร์วิส ราคาเหมาะสม 002/2563 24/10/62

บริษัท รักษาความปลอดภัย จิณณพัด จ ากัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ

บริษัท ซีซี โปรเพส เซอร์วิส จ ากัด 690,150.00      

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด วรกาญจน์ไทยเซอร์วิส 632,883.60      

11 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 016/2563 24/10/62

12 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 017/2563 24/10/62

13 จ้างท าวัสดุกีฬาฯ 1,600,000.00        1,600,000.00   คัดเลือก บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 1,600,000.00    บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 018/2563 24/10/62

บริษัท ไนส์ คอร์ปอเรท จ ากัด 1,680,000.00    

บริษัท ตองเจ เทรดด้ิง จ ากัด 1,728,000.00    

14 จ้างท าตรายางตามแบบ 2 รายการ 740.00                740.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 740.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 019/2563 24/10/62

15 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 64,200.00            64,200.00       เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต 64,200.00        นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต ราคาเหมาะสม 020/2563 24/10/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 ตุลาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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16 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 9,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 021/2563 25/10/62

17 เช่าบริการส่ือสารโทรคมนาคม 1,734,982.50        1,734,982.50   เฉพาะเจาะจง บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) 1,734,982.50    บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 001/2563 29/10/62

18 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 002/2563 29/10/62

19 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 9,435.26             9,435.26         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 9,435.26          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 003/2563 29/10/62

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 4,740.00             4,740.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,740.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 004/2562 29/10/62

21 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 3 รายการ 8,400.00             8,400.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 8,400.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 026/2563 29/10/62

22 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 007/2563 31/10/62

23 จ้างย้ายและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 6 รายการ 18,600.00            18,600.00       เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 18,600.00        ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 031/2563 31/10/62

24 จ้าง Drain น้ าออกจากระบบแอร์ซีลเลอร์ 1 รายการ 34,561.00            34,561.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ซีที พลัส จ ากัด 34,561.00        บริษัท ซีที พลัส จ ากัด ราคาเหมาะสม 032/2563 31/10/62

25 จ้างย้ายและซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 2 รายการ 7,300.00             7,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 7,300.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 033/2563 31/10/62

26 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 6,098.47             6,098.47         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 6,098.47          บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 034/2563 31/10/62


