
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 12 รายการ 47,245.00            47,245.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 47,245.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 161/2563 2/4/63

2 ค่าวัสดุส านักงาน 18 รายการ 51,070.00            51,070.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 51,070.00        ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 164/2563 3/4/63

3 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 18,750.00            18,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,750.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 163/2563 7/4/63

4 ค่าครุภัณฑ์การเกษตร 1 รายการ 44,900.00            44,900.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 44,900.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 168/2563 10/4/63

5 ค่าวัสดุการเกษตร 3 รายการ 38,750.00            38,750.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 38,750.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 169/2563 10/4/63

6 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 170/2563 10/4/63

7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 2,568.00             2,568.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 2,568.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 298/2563 10/4/63

8 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 4,708.00             4,708.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,708.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 299/2563 10/4/63

9 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 9,621.44             9,621.44         เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 9,621.44          บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 301/2563 10/4/63

10 ค่าจ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 550.00                550.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 550.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 302/2563 10/4/63

11 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 6,420.00             6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด 6,420.00          บริษัท ชลบุรี ออโต้ เซ็นเตอร์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 303/2563 10/4/63

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 946.95                946.95           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 946.95            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 175/2563 13/4/63

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5,649.60             5,649.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,649.60          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 174/2563 14/4/63

14 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 6,969.45             6,969.45         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 6,969.45          บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 307/2563 14/4/63

15 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 9,500.00             9,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,500.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 177/2563 15/4/63

16 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 310/2563 15/4/63

17 จ้างท าป้ายช่ือประจ าต้นไม้ 1 รายการ 24,000.00            24,000.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 24,000.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 311/2563 15/4/63

18 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 13 รายการ 25,010.00            25,010.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 25,010.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 183/2563 21/4/63

19 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 9,687.00             9,687.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช.เทรดด้ิง 9,687.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช.เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 184/2563 22/4/63

20 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 10,988.90            10,988.90       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,988.90        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 185/2563 22/4/63

21 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,850.00             3,850.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 3,850.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 322/2563 24/4/63

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

และราคาท่ีเสนอ หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 เมษายน 2563

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคา

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
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22 จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม 6 รายการ 4,943.40             4,943.40         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 4,943.40          ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 324/2563 27/4/63

23 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 82,844.75            82,844.75       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 82,844.75        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 191/2563 29/4/63

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 117,532.01          117,532.01      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 117,532.01      บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 192/2563 29/4/63

25 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 1,800.00             1,800.00         เฉพาะเจาะจง ร้านทรงศักด์ิ แอร์ 1,800.00          ร้านทรงศักด์ิ แอร์ ราคาเหมาะสม 327/2563 29/4/63


