
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 32811.55 32811.55 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 32811.55 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 290/2563 1/7/63

2 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,284.00             1,284.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,284.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 443/2563 1/7/63

3 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 4,815.00             4,815.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,815.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 444/2563 1/7/63

4 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 445/2563 1/7/63

5 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 120.00                120.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 120.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 452/2563 8/7/63

6 ค่าจ้างท าใบเกียรติบัตร 1 รายการ 4,943.40             4,943.40         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 4,943.40          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 453/2563 8/7/63

7 จ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ  5 รายการ 21,935.00            21,935.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 21,935.00        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 454/2563 8/7/63

8 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 53,374.81            53,374.81       เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด 53,374.81        บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 455/2563 8/7/63

9 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 297/2563 13/7/63

10 ค่าวัสดุส านักงาน 21 รายการ 32,015.00            32,015.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 32,015.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 298/2563 13/7/63

11 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 299/2563 13/7/63

12 ค่าวัสดุส านักงาน 21 รายการ 31,353.00            31,353.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 31,353.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 300/2563 13/7/63

13 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 25,466.00            25,466.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 25,466.00        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 465/2563 13/7/63

14 จ้างซ่อมห้องน้ าหญิง ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 1 งาน 33,705.00            33,705.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแมนเทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 33,705.00        บริษัท ริชแมนเทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 463/2563 14/7/63

15 จ้างซ่อมกระเบ้ืองอาคารส านักงานอธิการบดี 2 1 งาน 67,410.00            67,410.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแมนเทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 67,410.00        บริษัท ริชแมนเทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 464/2563 14/7/63

16 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 303/2563 15/7/63

17 ค่าวัสดุส านักงาน 36 รายการ 50,765.00            50,765.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 50,765.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 304/2563 15/7/63

18 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,551.50             1,551.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,551.50          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 468/2563 15/7/63

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 4,835.00             4,835.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,835.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 306/2563 16/7/63

20 จ้างท าป้ายมูลนิธิ ศ.นพ.บุญสม มาร์ติน 1 รายการ 19,795.00            19,795.00       เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 19,795.00        ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 471/2563 16/7/63

21 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 35,684.50            35,684.50       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 35,684.50        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 309/2563 20/7/63

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 3,000.00             3,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 3,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด ราคาเหมาะสม 479/2563 21/7/63

23 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00             6,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด 6,000.00          บริษัท นนทบุรี พาเลซ จ ากัด เฉพาะเจาะจง 480/2563 21/7/63

24 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 120.00                120.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 120.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย เฉพาะเจาะจง 481/2563 21/7/63

25 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 17,087.90            17,087.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 17,087.90        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 312/2563 22/7/63

26 ค่าวัสดุส านักงาน 7 รายการ 5,530.00             5,530.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,530.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 313/2563 22/7/63

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00             2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00          บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 315/2563 23/7/63

28 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 6,250.00             6,250.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 6,250.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 317/2563 23/7/63

29 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 17,221.65            17,221.65       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 17,221.65        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 319/2563 23/7/63

30 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 1,200.00             1,200.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 1,200.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 486/2563 23/7/63

31 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 2 รายการ 3,300.00             3,300.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 3,300.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 487/2563 23/7/63

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 120.00                120.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช.เทรดด้ิง 120.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช.เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 316/2563 24/7/63

33 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 28,900.70            28,900.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 28,900.70        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 318/2563 24/7/63

34 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 2 รายการ 2,754.18             2,754.18         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,754.18          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 491/2563 29/7/63


