
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 882.00                 882.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 882.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 506/2565 2/8/65

2 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,520.00              2,520.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,520.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 507/2565 2/8/65

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 3,130.00              3,130.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,130.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 508/2565 2/8/65

4 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,331.00              2,331.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 509/2565 2/8/65

5 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 20,157.20            20,157.20      เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 20,157.20            บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 520/2565 2/8/65

6 จ้างซ่อมครุภัณฑ์ส านักงาน 1 งาน 30,120.50            30,120.50      เฉพาะเจาะจง บริษัท แก้วสยาม อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด 30,120.50            บริษัท แก้วสยาม อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต จ ากัด ราคาเหมาะสม 521/2565 2/8/65

7 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร 1 รายการ 5,550.00              5,550.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,550.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 522/2565 2/8/65

8 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 535.00                 535.00          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 535.00                ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 523/2565 2/8/65

9 จ้างท าใบวุฒิบัตรและใบเกียรติบัตร 1 รายการ 2,217.04              2,217.04        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,217.04             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 524/2565 2/8/65

10 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5,071.80              5,071.80        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,071.80             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 513/2565 8/8/65

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,331.00              2,331.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 514/2565 8/8/65

12 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,646.00              2,646.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,646.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 515/2565 8/8/65

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 16,906.00            16,906.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 16,906.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 516/2565 8/8/65

14 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร 1 รายการ 9,250.00              9,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,250.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 528/2565 8/8/65

15 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 2,000.00              2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,000.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 528/2565 8/8/65

16 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 20,586.80            20,586.80      เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 20,586.80            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 529/2565 8/8/65

17 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 1,284.00              1,284.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 1,284.00             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 530/2565 8/8/65

18 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 3,681.87              3,681.87        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,681.87             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 535/2565 10/8/65

19 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 1 รายการ 11,600.00            11,600.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 11,600.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 523/2565 11/8/65

20 จ้างซ่อมฝ้าร่ัวซึมบริเวณห้องควบคุมเสียง 1 งาน 11,342.00            11,342.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 11,342.00            บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 537/2565 11/8/65

21 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 3,210.00              3,210.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 3,210.00             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 538/2565 11/8/65

22 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 9,990.00              9,990.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,990.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 525/2565 15/8/65

23 ค่าวัสดุการศึกษา 2 รายการ 25,650.00            25,650.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 25,650.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 526/2565 15/8/65

24 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 18,850.00            18,850.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 18,850.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 528/2565 16/8/65

25 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00              2,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00             บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 529/2565 16/8/65

26 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,400.00              3,400.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,400.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 545/2565 16/8/65

27 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,782.00              2,782.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 2,782.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 546/2565 16/8/65

28 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 19,634.50            19,634.50      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 19,634.50            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 552/2565 22/8/65

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 สิงหาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

29 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 13,910.00            13,910.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 13,910.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 537/2565 23/8/65

30 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,331.00              2,331.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 538/2565 23/8/65

31 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร 1 รายการ 9,250.00              9,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 9,250.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 554/2565 23/8/65

32 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 963.00                 963.00          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 963.00                ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 556/2565 24/8/65

33 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 11,556.00            11,556.00      เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 11,556.00            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 557/2565 24/8/65

34 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 16,692.00            16,692.00      เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 16,692.00            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 558/2565 24/8/65

35 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 8,500.00              8,500.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 8,500.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 563/2565 26/8/65

36 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 70,677.00            70,677.00      เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 70,677.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 566/2565 29/8/65

37 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,331.00              2,331.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 560/2565 31/8/65

38 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 2,073.00              2,073.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,073.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 561/2565 31/8/65

39 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 12,500.00            12,500.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,500.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 562/2565 31/8/65

40 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 2 รายการ 7,260.00              7,260.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 7,260.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 558/2565 31/8/65

41 ค่าวัสดุส านักงาน 6 รายการ 5,765.00              5,765.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,765.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 559/2565 31/8/65

42 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 565/2565 31/8/65

43 ค่าจ้างท าป้ายสต๊ิกเกอร์ 1 งาน 4,250.00              4,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,250.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 571/2565 31/8/65

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 สิงหาคม 2565


