
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00            บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 036/2563 1/11/62

2 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00            บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 037/2563 1/11/62

3 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 10,822.00            10,822.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช.เทรดด้ิง 10,822.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช.เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 010/2563 4/11/62

4 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,602.24             2,602.24           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 2,602.24            บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 041/2563 4/11/62

5 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 10,700.00            10,700.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 10,700.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 040/2563 5/11/62

6 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,498.00             1,498.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,498.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 044/2563 5/11/62

7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 รายการ 9,095.00             9,095.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 9,095.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 045/2563 5/11/62

8 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00            บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 046/2563 5/11/62

9 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 2,800.00             2,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 2,800.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 048/2563 5/11/62

10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 8,431.60             8,431.60           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 8,431.60            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 016/2563 7/11/62

11 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 017/2563 7/11/62

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 53,167.23            53,167.23         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 53,167.23          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 018/2563 7/11/62

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 51,475.56            51,475.56         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 51,475.56          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 019/2563 7/11/62

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 72,374.80            72,374.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 72,374.80          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 020/2563 7/11/62

15 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 1,000.00             1,000.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 1,000.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 047/2563 7/11/62

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 021/2563 13/11/62

17 ค่าวัสดุส านักงาน 17 รายการ 11,085.00            11,085.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 11,085.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 022/2563 13/11/62

18 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 7,500.00             7,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 7,500.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 023/2563 13/11/62

19 ค่าวัสดุส านักงาน 25 รายการ 43,619.00            43,619.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 43,619.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 024/2563 13/11/62

20 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 025/2563 13/11/62

21 จ้างท าส่ือเพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2563 1 รายการ267,767.50          267,767.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 267,767.50         บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 055/2563 13/11/62

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

22 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 4 รายการ 29,576.94            29,576.94         เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต 29,576.94          นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต ราคาเหมาะสม 056/2563 13/11/62

23 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 4,700.00             4,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 4,700.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 057/2563 13/11/62

24 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 450.00                450.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 450.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 058/2563 13/11/62

25 จ้างท าตรายางตามแบบ 17 รายการ 2,120.00             2,120.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,120.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 059/2563 13/11/62

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00            บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 026/2563 14/11/62

27 ค่าวัสดุส านักงาน 48 รายการ 79,641.00            79,641.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 79,641.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 027/2563 14/11/62

28 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 11,556.00            11,556.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต 11,556.00          นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต ราคาเหมาะสม 062/2563 14/11/62

29 จ้างท ากรอบไม้ส าหรับจอโปรเจคเตอร์ 1 งาน 15,515.00            15,515.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 15,515.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 063/2563 14/11/62

30 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 13,964.57            13,964.57         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด 13,964.57          บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 064/2563 14/11/62

31 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00            บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 067/2563 18/11/62

32 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 13,268.00            13,268.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 13,268.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 068/2563 18/11/62

33 ค่าวัสดุส านักงาน 6 รายการ 5,127.00             5,127.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,127.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 035/2563 20/11/62

34 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 8,400.00             8,400.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 8,400.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 036/2563 20/11/62

35 จ้างถ่ายเอกสารแบบรูปรายการ 1 รายการ 26,835.60            26,835.60         เฉพาะเจาะจง ร้านเก๊กฮะ 26,835.60          ร้านเก๊กฮะ ราคาเหมาะสม 071/2563 20/11/62

36 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00            บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 074/2563 20/11/62

37 จ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ติดฟิวเจอร์บอร์ด 1 รายการ 856.00                856.00             เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 856.00              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 075/2563 20/11/62

38 จ้างท าเข้าเล่มวารสารวิชาการ ปีท่ี 11 ฉบับท่ี 3 1 รายการ 1,070.00             1,070.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 1,070.00            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 076/2563 20/11/62

39 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ 48,150.00            48,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 48,150.00          บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 083/2563 22/11/62

40 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,424.00             3,424.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 3,424.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 084/2563 22/11/62

41 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 8,774.00             8,774.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 8,774.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 085/2563 22/11/62

42 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 8 รายการ 2,586.00             2,586.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,586.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 037/2563 27/11/62



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2562

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

43 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 1 รายการ 10,272.00            10,272.00         เฉพาะเจาะจง นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต 10,272.00          นางสาวอัจฉรา  ป่ันจริต ราคาเหมาะสม 089/2563 27/11/62

44 จ้างเดินสายไฟพร้อมติดต้ังปล๊ักไฟ 1 งาน 20,982.70            20,982.70         เฉพาะเจาะจง บริษัท เคดีพี รักสกุล 2018 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 20,982.70          บริษัท เคดีพี รักสกุล 2018 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 090/2563 27/11/62

45 จ้างย้ายเคร่ืองปรับอากาศ 2 รายการ 9,900.00             9,900.00           เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 9,900.00            ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 091/2563 27/11/62

46 จ้างดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเครือข่าย 13,520,300.00      13,520,300.00   e-bidding บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากัด 13,510,300.00     บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 003/2563 28/11/62

บริษัท อินเตอร์เนช่ันแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จ ำกัด 13,517,950.00

บริษัท จักรวำลคอมมิวนิเคช่ัน ซีสเท็ม จ ำกัด 3,516,000.00


