
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 1,512.00               1,512.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,512.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 464/2565 1/7/65

2 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 20,586.80              20,586.80         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 20,586.80            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 468/2565 1/7/65

3 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร 1 รายการ 18,500.00              18,500.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 18,500.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 469/2565 1/7/65

4 จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 540.00                  540.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 540.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 470/2565 1/7/65

จ้างเช่าระบบให้คะแนนและตัดสินกีฬามวยสากล

สมัครเล่น 1 รายการ

6 ค่าวัสดุส านักงาน 20 รายการ 29,434.00              29,434.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 29,434.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 468/2565 5/7/65

7 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 5,510.50               5,510.50           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 5,510.50              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 475/2565 5/7/65

8 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 5,350.00               5,350.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 5,350.00              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 476/2565 5/7/65

9 จ้างซ่อมป้ายช่ือหน่วยงาน (ป้ายถือ) 1 รายการ 4,300.00               4,300.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,300.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 481/2565 7/7/65

10 ค่าครุภัณฑ์การศึกษา 12 ชุด 252,000.00            252,000.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 252,000.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 473/2565 11/7/65

11 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 9,960.00               9,960.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,960.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 474/2565 11/7/65

12 ค่าวัสดุส านักงาน 7 รายการ 9,975.00               9,975.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,975.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 475/2565 11/7/65

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,331.00               2,331.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 476/2565 11/7/65

14 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 19,276.16              19,276.16         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 19,276.16            บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 485/2565 11/7/65

15 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 3,402.00               3,402.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,402.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 477/2565 11/7/65

16 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00               2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00              บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 479/2565 18/7/65

17 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 20,586.80              20,586.80         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 20,586.80            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 489/2565 18/7/65

18 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 1,284.00               1,284.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 1,284.00              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 490/2565 18/7/65

19 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 8,560.00               8,560.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 8,560.00              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 491/2565 18/7/65

20 จ้างท าวัสดุกีฬาเพ่ือใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฯ 1,791,250.00          1,791,250.00     e-bidding บริษัท ที.อาร์.ที อินเตอร์เทรด จ ากัด 1,777,000.00        บริษัท ที.อาร์.ที อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 007/2565 19/7/65

บริษัท เจ-บ๊ิคส์ เทรดด้ิง จ ากัด ไม่ผ่านเกณฑ์

บริษัท โปรแอด กรุ๊ป พลัส จ ากัด ไม่ผ่านเกณฑ์

ร้าน พี.ดี.โปรดัก ดีไซน์ เทรดด้ิง ไม่ผ่านเกณฑ์

21 จ้างท าเส้ือเพ่ือใช้ในการจัดแข่งขันกีฬาฯ 1 งาน 1,047,200.00          1,047,200.00     e-bidding บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 1,030,710.00        บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 008/2565 19/7/65

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง

ครบถ้วน

471/2565 1/7/65

บริษัท โปรแอด กรุ๊ป พลัส จ ากัด

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

5 5,000.00               5,000.00           เฉพาะเจาะจง นางสาวณัฐพร  แก้วเนตร 5,000.00              นางสาวณัฐพร  แก้วเนตร ราคาเหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,331.00               2,331.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 484/2565 20/7/65

23 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 25,000.00              25,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 25,000.00            บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 496/2565 20/7/65

จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

ในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ

25 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,424.00               3,424.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 3,424.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 498/2565 20/7/65

จ้างท าเอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร้านก๊อปป้ีดี

ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2565 (Thailand

Research Expo 2022)" 1 งาน

27 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 19,474.00              19,474.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 19,474.00            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 500/2565 20/7/65

28 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 72,000.00              72,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 72,000.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 486/2565 21/7/65

29 ค่าวัสดุการเกษตร 10 รายการ 20,165.00              20,165.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 20,165.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 487/2565 21/7/65

30 ค่าวัสดุส านักงาน 17 รายการ 42,995.00              42,995.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 42,995.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 488/2565 21/7/65

31 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 15 รายการ 24,344.00              24,344.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 24,344.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 489/2565 21/7/65

32 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ 10,408.00              10,408.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 10,408.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 490/2565 21/7/65

33 ค่าวัสดุก่อสร้าง 68 รายการ 46,079.00              46,079.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 46,079.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 491/2565 21/7/65

34 จ้างซ่อมครุภัณฑ์การเกษตร 1 งาน 4,700.00               4,700.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,700.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 506/2565 22/7/65

35 ค่าวัสดุส านักงาน 9 รายการ 17,885.00              17,885.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 17,885.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 495/2565 25/7/65

36 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 496/2565 25/7/65

จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

ในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ

38 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 26,536.00              26,536.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 26,536.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 509/2565 25/7/65

จ้างร้ือถอนเสาไฟฟ้าแรงสูงบริเวณ เข้า-ออก 

 อาคารชุดพักอาศัย ของส านักงานอธิการบดี

40 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 540.00                  540.00             เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 540.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 505/2565 26/7/65

41 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 2,033.00               2,033.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,033.00              ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 512/2565 26/7/65

42 จ้างท าโล่เกียรติคุณ 1 รายการ 74,000.00              74,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านพุทธมณฑลถ้วยรางวัล 74,000.00            ร้านพุทธมณฑลถ้วยรางวัล ราคาเหมาะสม 513/2565 26/7/65

43 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 13,750.00              13,750.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 13,750.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 500/2565 27/7/65

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณภัค อีเล็กทริก

วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

ราคาเหมาะสม 510/2565 25/7/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง

ราคาเหมาะสม 508/2565 25/7/65

39 28,000.00              28,000.00         เฉพาะเจาะจง 28,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ณภัค อีเล็กทริก

ราคาเหมาะสม 499/2565 20/7/65

37 48,150.00              48,150.00         เฉพาะเจาะจง 48,150.00            บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

ราคาเหมาะสม 497/2565 20/7/65

26 11,556.00              11,556.00         เฉพาะเจาะจง 11,556.00            ร้านก๊อปป้ีดี

24 48,150.00              48,150.00         เฉพาะเจาะจง 48,150.00            บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

44 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 2,500.00               2,500.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,500.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 501/2565 27/7/65

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม


