
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,331.00                  2,331.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 569/2565 1/9/65

2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 12,033.00                12,033.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,033.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 570/2565 1/9/65

3 ค่าวัสดุส านักงาน 13 รายการ 56,560.00                56,560.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 56,560.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 571/2565 1/9/65

4 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00                12,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 572/2565 1/9/65

5 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 31,740.00                31,740.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 31,740.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 573/2565 1/9/65

6 ค่าวัสดุส านักงาน 28 รายการ 23,435.00                23,435.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 23,435.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 574/2565 1/9/65

7 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 58,798.64                58,798.64         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 58,798.64            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 575/2565 1/9/65

8 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร 1 รายการ 5,550.00                  5,550.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,550.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 575/2566 1/9/65

ค่าจัดท าวีดีทัศน์และบันทึกภาพเคล่ือนไหว ในโครงการ

ประชุมราชการประจ าปี 2565

10 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 10,480.65                10,480.65         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,480.65            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 576/2565 1/9/65

11 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 30,565.62                30,565.62         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 30,565.62            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 577/2565 1/9/65

12 จ้างท าใบวุฒิบัตรและใบเกียรติบัตร 1 รายการ 2,217.04                  2,217.04           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,217.04              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 579/2565 2/9/65

13 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 3,681.87                  3,681.87           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,681.87              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 580/2565 2/9/65

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 1,260.00                  1,260.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,260.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 580/2565 2/9/65

15 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00                12,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 581/2565 2/9/65

16 จ้างท าใบวุฒิบัตรและใบเกียรติบัตร 1 รายการ 2,217.04                  2,217.04           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,217.04              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 581/2565 2/9/65

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,331.00                  2,331.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 582/2565 2/9/65

18 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 6,741.00                  6,741.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 6,741.00              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 582/2565 2/9/65

19 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 3,681.87                  3,681.87           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,681.87              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 583/2565 2/9/65

20 จ้างท าวุฒิบัตร 1 รายการ 70,967.75                70,967.75         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 70,967.75            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 584/2565 2/9/65

21 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 963.00                    963.00              เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 963.00                ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 585/2565 2/9/65

22 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 16,692.00                16,692.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 16,692.00            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 586/2565 2/9/65

23 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 535.00                    535.00              เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 535.00                ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 587/2565 2/9/65

24 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 535.00                    535.00              เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 535.00                ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 588/2565 2/9/65

25 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 1,647.80                  1,647.80           เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 1,647.80              บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 589/2565 2/9/65

26 จ้างท าปกปริญญาบัตร 1 รายการ 271,782.00              271,782.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปกไหม จ ากัด 271,782.00          บริษัท ปกไหม จ ากัด ราคาเหมาะสม 590/2565 2/9/65

27 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร 1 รายการ 9,250.00                  9,250.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,250.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 591/2565 2/9/65

28 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 35,979.82                35,979.82         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 35,979.82            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 586/2565 5/9/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 กันยายน 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9 50,000.00                50,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โอทูโอ โซลูช่ันส์ (2013) จ ากัด 50,000.00            บริษัท โอทูโอ โซลูช่ันส์ (2013) จ ากัด ราคาเหมาะสม 576/2565 1/9/65



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

29 ค่าวัสดุส านักงาน 12 รายการ 11,837.00                11,837.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 11,837.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 587/2565 5/9/65

30 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 20,424.16                20,424.16         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 20,424.16            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 588/2565 5/9/65

31 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ 77,575.00                77,575.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ยูเทคโนโลยี จ ากัด 77,575.00            บริษัท ยูเทคโนโลยี จ ากัด ราคาเหมาะสม 594/2565 5/9/65

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 3,493.55                  3,493.55           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,493.55              บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 591/2565 6/9/65

33 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 10,480.65                10,480.65         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,480.65            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 592/2565 6/9/65

34 จ้างเปล่ียนไส้กรองน้ า 1 งาน 21,600.00                21,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 21,600.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 596/2565 6/9/65

35 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 535.00                    535.00              เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 535.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 597/2565 6/9/65

36 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 61,272.48                61,272.48         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 61,272.48            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 595/2565 7/9/65

37 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 596/2565 7/9/65

38 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,850.00                  2,850.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,850.00              บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 603/2565 9/9/65

39 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ 188,000.00              188,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 188,000.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 604/2565 12/9/65

40 ค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 1 รายการ 100,000.00              100,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 100,000.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 605/2565 12/9/65

41 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 งาน 2,500.00                  2,500.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,500.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 607/2565 13/9/65

42 ค่าจัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 2 รายการ 2,350.00                  2,350.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,350.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 608/2565 13/9/65

43 ค่าจัดซ้ือวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ 2,750.00                  2,750.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,750.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 609/2565 13/9/65

44 ค่าวัสดุส านักงาน 3 รายการ 7,275.00                  7,275.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 7,275.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 610/2565 13/9/65

45 ค่าวัสดุก่อสร้าง 7 รายการ 9,380.00                  9,380.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,380.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 611/2565 13/9/65

46 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 24,000.00                24,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 24,000.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 612/2565 13/9/65

47 ค่าวัสดุการเกษตร 11 รายการ 49,970.00                49,970.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 49,970.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 613/2565 13/9/65

48 จ้างซ่อมเคร่ืองกรองน้ า 1 รายการ 1,270.00                  1,270.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,270.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 609/2565 14/9/65

49 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 4,280.00                  4,280.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,280.00              บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 611/2565 14/9/65

50 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 4,280.00                  4,280.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,280.00              บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 612/2565 15/9/65

51 ค่าจัดซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 รายการ 495,800.00              495,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 495,800.00          บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 010/2565 14/9/65

52 จ้างเปล่ียนกระจกรถยนต์ราชการ 1 รายการ 12,840.00                12,840.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 12,840.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 616/2565 15/9/65

53 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 6,324.77                  6,324.77           เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 6,324.77              บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 619/2565 16/9/65

54 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 5 รายการ 159,700.00              159,700.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 159,700.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 620/2565 20/9/65

55 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 72,000.00                72,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 72,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 620/2565 20/9/65

56 จ้างซ่อมกระเบ้ืองอาคารชุดรวมท่ีพักอาศัย 19,500.00                19,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 19,500.00            บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 622/2565 21/9/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 กันยายน 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

57 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 9,450.00                  9,450.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,450.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 623/2565 21/9/65

จ้างวงดนตรีในโครงการเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิต

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง

ประจ าท่ีเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จ้างการแสดงในโครงการเชิดชูเกียรติและมุทิตาจิต

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้าง

ประจ าท่ีเกษียณอายุราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

60 จ้างปรึกษาออกแบบวางผังแม่บทศูนย์ฝึกกีฬาฯ 1 งาน 4,200,000.00            4,200,726.90     คัดเลือก บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด 4,180,000.00        บริษัท เคเอสบี เอ็นเตอร์ไพร์ส จ ากัด เป็นผู้เสนอราคาท่ีได้ 013/2565 28/9/65

บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี. อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด 4,195,000.00        คะแนนรวมสูงสุด

บริษัท เอฟ บี เอ ดีไซน์ จ ากัด 4,200,000.00        

61 จ้างปรับปรุงห้องประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย 1,300,000.00            1,168,083.19 e-bidding บริษัท วัชรินทร์ สถาปัตย์ จ ากัด 1,150,000.00        บริษัท วัชรินทร์ สถาปัตย์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 014/2565 28/9/65

 1 งาน บริษัท ซินคอน จ ากัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ

62 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 437,500.00              437,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 437,500.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 626/2565 28/9/65

63 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 10 รายการ 146,990.00              146,990.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 146,990.00          บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 627/2565 28/9/65

64 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ 180,000.00              180,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 180,000.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 628/2565 28/9/65

65 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 5 รายการ 499,800.00              499,800.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 499,800.00          บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 015/2565 29/9/65

58 16,000.00                16,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท นงนุชวิลเลจ จ ากัด 16,000.00            บริษัท นงนุชวิลเลจ จ ากัด ราคาเหมาะสม

เฉพาะเจาะจง บริษัท นงนุชวิลเลจ จ ากัด 14,000.00            บริษัท นงนุชวิลเลจ จ ากัด ราคาเหมาะสม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

624/2565 21/9/65

623/2565 21/9/65

59 14,000.00                14,000.00         

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน

วันท่ี 30 กันยายน 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


