
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุส านักงาน 19 รายการ 17,868.00            17,868.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 17,868.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 076/2563 9/1/63

2 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 9,375.00             9,375.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,375.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 077/2563 9/1/63

3 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 078/2563 9/1/63

4 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 079/2563 9/1/63

5 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 9,375.00             9,375.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,375.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 080/2563 9/1/63

6 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 14,605.50            14,605.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 14,605.50        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 081/2563 9/1/63

7 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 180.00                180.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 180.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 154/2563 10/1/63

8 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,700.00             3,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 3,700.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 156/2563 10/1/63

9 ค่าวัสดุส านักงาน 17 รายการ 88,725.00            88,725.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 88,725.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 083/2563 13/1/63

10 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 12 รายการ 12,580.00            12,580.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,580.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 084/2563 13/1/63

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุก่อสร้าง 4 รายการ 3,252.00             3,252.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,252.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 085/2563 13/1/63

12 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 8 รายการ 23,080.00            23,080.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 23,080.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 086/2563 13/1/63

13 ค่าวัสดุการเกษตร 16 รายการ 47,400.00            47,400.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 47,400.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 087/2563 13/1/63

14 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ 1,380.00             1,380.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,380.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 159/2563 13/1/63

15 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 21,523.59            21,523.59       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 21,523.59        บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 161/2563 14/1/63

16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 63,857.60            63,857.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 63,857.60        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 088/2563 15/1/63

17 ค่าวัสดุส านักงาน 47 รายการ 37,945.00            37,945.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 37,945.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 089/2563 15/1/63

18 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,987.10             6,987.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,987.10          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 090/2563 15/1/63

19 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 091/2563 15/1/63

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 1 รายการ 3,150.00             3,150.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,150.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 092/2563 15/1/63

21 จ้างท ากระจกบานเล่ือนติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 1 รายการ 9,000.00             9,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,000.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 163/2563 15/1/63

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 มกราคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,700.00             3,700.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 3,700.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 164/2563 15/1/63

23 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 50,268.60            50,268.60       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 50,268.60        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 093/2563 17/1/63

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,259.50             6,259.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,259.50          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 094/2563 17/1/63

25 ค่าวัสดุส านักงาน 8 รายการ 10,000.00            10,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,000.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 095/2563 17/1/63

26 จ้างท าตรายางตามแบบ 8 รายการ 1,860.00             1,860.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,860.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 168/2563 17/1/63

27 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 1,764.43             1,764.43         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 1,764.43          บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 169/2563 17/1/63

28 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 2,800.00             2,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 2,800.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 172/2563 20/1/63

29 จ้างท าตรายางตามแบบ 7 รายการ 2,090.00             2,090.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,090.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 173/2563 20/1/63

30 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 2 รายการ 5,136.00             5,136.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,136.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 174/2563 20/1/63

31 จ้างท าตราดุนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 รายการ 3,800.00             3,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,800.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 176/2563 21/1/63

32 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 4,000.00 4,000.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 4,000.00 ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 177/2563 21/1/63

33 จ้างซ่อมห้องประชุมพลบดี 1 1 งาน 89,345.00 89,345.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท เคดีพี รักสกุล 2018 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 89,345.00 บริษัท เคดีพี รักสกุล 2018 คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 182/2563 27/1/63

34 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-เจ แอสโซซิเอทสท์ จ ากัด 15,000.00 บริษัท ไทย-เจ แอสโซซิเอทสท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 183/2563 27/1/63

35 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 15,000.00 15,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ไทย-เจ แอสโซซิเอทสท์ จ ากัด 15,000.00 บริษัท ไทย-เจ แอสโซซิเอทสท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 184/2563 27/1/63

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 2,648.25 2,648.25 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 2,648.25 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 106/2563 29/1/63

37 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 16,264.00 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 193/2563 30/1/63

38 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 16,264.00 16,264.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 16,264.00 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 194/2563 30/1/63

39 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 20,200.00 20,200.00 เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 20,200.00 ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 196/2563 30/1/63

40 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 15,625.00 15,625.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,625.00 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 103/2563 31/1/63


