
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุส านักงาน 9 รายการ 10,660.00             10,660.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,660.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 303/2565 4/4/65

2 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,699.10               8,699.10          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 8,699.10            บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 311/2565 11/4/65

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00               2,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00            บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 316/2565 18/4/65

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 4,690.00               4,690.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,690.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 318/2565 19/4/65

5 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,763.30               8,763.30          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 8,763.30            บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 319/2565 19/4/65

6 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 7,500.00               7,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด 7,500.00            บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด ราคาเหมาะสม 325/2565 19/4/65

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 1,920.00               1,920.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 1,920.00            บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 322/2565 20/4/65

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,160.00               2,160.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,160.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 324/2565 21/4/65

9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 32,421.00             32,421.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 32,421.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 325/2565 21/4/65

10 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 10,272.00             10,272.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 10,272.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 330/2565 21/4/65

11 จ้างท าใบเกียรติบัตรและใบวุฒิบัตร 2 รายการ 3,557.75               3,557.75          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,557.75            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 331/2565 21/4/65

12 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,500.00               2,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,500.00            บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 332/2565 22/4/65

13 ค่าจ้างพิมพ์สูจิบัตร 1 รายการ 13,781.60             13,781.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 13,781.60          บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 333/2565 22/4/65

14 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,200.00               3,200.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท เอดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 3,200.00            บริษัท เอดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 347/2565 22/4/65

15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 75,595.50             75,595.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 75,595.50          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 349/2565 26/4/65

16 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 5,760.00               5,760.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,760.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 355/2565 29/4/65

17 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,762.40               6,762.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,762.40            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 356/2565 29/4/65

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 เมษายน 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


