
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,490.00                 7,490.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 102/2566 1/12/65

2 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 6,409.30                 6,409.30           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,409.30             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 103/2566 1/12/65

3 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 7 รายการ 12,523.00               12,523.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 12,523.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 094/2566 2/12/65

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 9,469.50                 9,469.50           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 9,469.50             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 096/2566 6/12/65

5 ค่าวัสดุส านักงาน 4 รายการ 46,342.77               46,342.77         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 46,342.77            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 097/2566 6/12/65

6 จ้างท าวัสดุกีฬาเพ่ือใช้ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ 1 งาน 2,220,500.00           2,220,500.00     e-bidding บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 1,702,910.00        บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาต่ าสุด 004/2566 7/12/65

7 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 5,892.00                 5,892.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,892.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 102/2566 8/12/65

8 ค่าวัสดุส านักงาน 6 รายการ 5,027.00                 5,027.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,027.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 103/2566 8/12/65

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 1,250.00                 1,250.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,250.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 104/2566 8/12/65

10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 36,923.56               36,923.56         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 36,923.56            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 105/2566 8/12/65

11 ค่าวัสดุส านักงาน 9 รายการ 10,278.00               10,278.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,278.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 106/2566 8/12/65

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 26,215.00               26,215.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 26,215.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 107/2566 8/12/65

เช่าสถานท่ีจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 

ประจ าปีการศึกษา 2564

14 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ พีวีซี พ้ืนสีขาว 1 รายการ 27,300.00               27,300.00         เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สถานนท์ 27,300.00            นายกฤษฎา  สถานนท์ ราคาเหมาะสม 113/2566 8/12/65

15 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 140.00                   140.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 140.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 114/2566 8/12/65

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 3,125.00                 3,125.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,125.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 111/2566 13/12/65

17 ค่าวัสดุส านักงาน 6 รายการ 14,470.00               14,470.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,470.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 112/2566 13/12/65

18 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 29,425.00               29,425.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 29,425.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 114/2566 14/12/65

19 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 130,733.67              130,733.67        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 130,733.67          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 117/2566 15/12/65

20 ค่าวัสดุส านักงาน 25 รายการ 42,783.00               42,783.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 42,783.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 118/2566 15/12/65

21 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 140.00                   140.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 140.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 123/2566 15/12/65

22 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 820.00                   820.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 820.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 126/2566 16/12/65

23 จ้างซ่อมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 งาน 12,272.90               12,272.90         เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิค ริม เทอฟ อีควิพเม้นท์ จ ากัด 12,272.90            บริษัท แปซิฟิค ริม เทอฟ อีควิพเม้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 131/2566 20/12/65

24 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 9 รายการ 7,602.00                 7,602.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 7,602.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 132/2566 26/12/65

25 จ้างจัดท าวารสารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 งาน 83,460.00               83,460.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 83,460.00            บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 140/2566 26/12/65

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 112/2565 8/12/6513 5,507,290.00           5,507,290.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน แมเนจเม้นท์ จ ากัด 5,507,290.00        

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


