
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าอาคารชุดรวมท่ีพักอาศัย 1 งาน 32,100.00            32,100.00       เฉพาะเจาะจง หจก.ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย เซอร์วิส 32,100.00        หจก.ซี.เค.เอ็นจิเนียร่ิง ซัพพลาย เซอร์วิส ราคาเหมาะสม 332/2563 5/5/63

2 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,905.50             3,905.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,905.50          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 333/2563 7/5/63

3 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 10,475.30            10,475.30       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,475.30        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 198/2563 8/5/63

4 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 5,992.00             5,992.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,992.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 335/2563 8/5/63

5 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 2,500.00             2,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,500.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 201/2563 12/5/63

6 จ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 1 รายการ 20,400.00            20,400.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 20,400.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 337/2563 12/5/63

7 จ้างท าโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 1 รายการ 9,960.00             9,960.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,960.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 338/2563 12/5/63

8 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ 107,000.00          107,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด 107,000.00      บริษัท ฐานเศรษฐกิจ มัลติมีเดีย จ ากัด ราคาเหมาะสม 339/2563 12/5/63

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 612.00                612.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 612.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 203/2563 13/5/63

10 ค่าจ้างพิมพ์สูจิบัตร 1 รายการ 6,527.00             6,527.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 6,527.00          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 340/2563 13/5/63

11 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ 48,150.00            48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 48,150.00        บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 341/2563 13/5/63

12 จ้างท าใบประกาศเกียรติคุณ 1 รายการ 43,335.00            43,335.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 43,335.00        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 342/2563 13/5/63

13 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 344/2563 14/5/63

14 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,150.00             3,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 3,150.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 345/2563 14/5/63

15 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 10,869.00            10,869.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,869.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 208/2563 15/5/63

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 9,375.00             9,375.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,375.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 209/2563 15/5/63

17 ค่าวัสดุการเกษตร 3 รายการ 30,950.00            30,950.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 30,950.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 210/2563 15/5/63

18 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 5,136.00             5,136.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 5,136.00          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 349/2563 15/5/63

19 จ้างซ่อมบ ารุงประติมากรรมพระพลบดี 1 งาน 99,510.00            99,510.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ป้ันสตูดิโอ จ ากัด 99,510.00        บริษัท ป้ันสตูดิโอ จ ากัด ราคาเหมาะสม 350/2563 15/5/63

20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 49,226.42            49,226.42       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 49,226.42        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 213/2563 18/5/63

21 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 3 รายการ 14,391.50            14,391.50       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 14,391.50        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 352/2563 18/5/63

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 217/2563 20/5/63

23 ค่าวัสดุส านักงาน 9 รายการ 5,080.00             5,080.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,080.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 219/2563 20/5/63

24 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 222/2563 21/5/63

25 จ้างท าตรายางตามแบบ 3 รายการ 1,890.00             1,890.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,890.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 364/2563 21/5/63

26 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 5,000.00             5,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,000.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 224/2563 22/5/63

27 ค่าวัสดุส านักงาน 12 รายการ 12,925.00            12,925.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 12,925.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 225/2563 22/5/63

28 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 43,955.60            43,955.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 43,955.60        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 226/2563 22/5/63

29 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 227/2563 22/5/63

30 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 4,000.00             4,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 4,000.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 367/2563 22/5/63

31 ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 4 รายการ 145,000.00          145,000.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 145,000.00      ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 230/2563 25/5/63

32 จ้างถ่ายเอกสาร 5 รายการ 9,068.25             9,068.25         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 9,068.25          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 377/2563 27/5/63

33 จ้างท าใบปริญญาบัตร 1 รายการ 35,096.00            35,096.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ิน จ ากัด 35,096.00        บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ิน จ ากัด ราคาเหมาะสม 382/2563 29/5/63


