
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 121,332.65          121,332.65      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 121,332.65      บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 039/2563 2/12/62

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 41,890.50            41,890.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 41,890.50        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 040/2563 2/12/62

3 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 5,992.00             5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,992.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 041/2563 2/12/62

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,800.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 042/2563 2/12/62

5 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 8,508.00             8,508.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 8,508.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 043/2563 2/12/62

6 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 044/2563 2/12/62

7 จ้างท าตรายางตามแบบ 7 รายการ 1,360.00             1,360.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,360.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 089/2563 2/12/62

8 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 099/2563 2/12/62

9 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 100/2563 2/12/62

10 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 101/2563 2/12/62

11 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 102/2563 2/12/62

12 จ้างท าใบประกาศนียบัตร 1 รายการ 3,295.60             3,295.60         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,295.60          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 103/2563 2/12/62

13 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 048/2563 3/12/62

14 ค่าวัสดุส านักงาน 13 รายการ 18,240.00            18,240.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 18,240.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 049/2563 3/12/62

15 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 22,005.00            22,005.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 22,005.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 050/2563 3/12/62

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 4,237.20             4,237.20         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,237.20          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 051/2563 3/12/62

17 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 900.00                900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 900.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 107/2563 3/12/62

18 จ้างท าตรายางตามแบบ 8 รายการ 2,140.00             2,140.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,140.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 108/2563 3/12/62

19 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 800.00                800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 800.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 109/2563 3/12/62

20 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 33,105.80            33,105.80       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 33,105.80        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 114/2563 6/12/62

21 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 800.00                800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 800.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 115/2563 6/12/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 6 รายการ 4,115.00             4,115.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,115.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 058/2563 9/12/62

23 จ้างติดสต๊ิกเกอร์ประตูส านักงาน 1 งาน 8,450.00             8,450.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 8,450.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 117/2563 9/12/62

24 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 5,552.23             5,552.23         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 5,552.23          บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 119/2563 11/12/62

25 ค่าวัสดุส านักงาน 3 รายการ 7,410.00             7,410.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 7,410.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 060/2563 12/12/62

26 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,741.00             6,741.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,741.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 062/2563 13/12/62

27 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 131,730.91 131,730.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 131,730.91 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 063/2563 13/12/62

28 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 6,250.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 064/2563 13/12/62

29 ค่าวัสดุส านักงาน 7 รายการ 9,950.00 9,950.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,950.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 065/2563 13/12/62

30 จ้างติดต้ังสายสัญญาณแฟกซ์และสายอินเตอร์เน็ตภายในอาคาร 1 งาน 35,700.00 35,700.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 35,700.00 บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 123/2563 13/12/62

31 จ้างท าวัสดุกีฬาฯ 1,413,000.00 1,413,000.00 e-bidding บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 1,413,000.00 บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 004/2563 17/12/62

32 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00 6,250.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 066/2563 17/12/62

33 ค่าวัสดุส านักงาน 26 รายการ 29,740.00 29,740.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 29,740.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 067/2563 17/12/62

34 ค่าวัสดุส านักงาน 23 รายการ 43,275.00 43,275.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 43,275.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 068/2563 17/12/62

35 ค่าวัสดุส านักงาน 13 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 15,000.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 069/2563 17/12/62

36 จ้างซ่อมบ ารุงกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 งาน 47,870.00 47,870.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 47,870.00 บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 129/2563 17/12/62

37 จ้างซ่อมฝ้าหลังคาห้องประชุมพลบดี 1 1 งาน 9,692.06 9,692.06 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคดีพี รักสกุล 2018 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 9,692.06 บริษัท เคดีพี รักสกุล 2018 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 130/2563 17/12/62

38 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 17,198.65 17,198.65 เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 17,198.65 บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 133/2563 18/12/62

39 จ้างซ่อมเคร่ืองควบคุมระดับเสียง 1 งาน 6,741.00 6,741.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,741.00 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 136/2563 19/12/62

40 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 11,770.00 11,770.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 11,770.00 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 137/2563 19/12/62

41 จ้างย้ายจุดควบคุมจอ LED 2 งาน 25,500.00 25,500.00 เฉพาะเจาะจง นายอุดม นาพรม 25,500.00 นายอุดม นาพรม ราคาเหมาะสม 139/2563 20/12/62

42 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 40,938.20 40,938.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 40,938.20 บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 142/2563 24/12/62
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43 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 2,439.00 2,439.00 เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,439.00 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 072/2563 25/12/62

44 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5,494.45 5,494.45 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,494.45 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 073/2563 25/12/62

45 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 16574.3 16574.3 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 16574.3 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 074/2563 25/12/62


