
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน 3 รายการ 110,200.00             110,200.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 110,200.00        ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 173/2565 1/2/65

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 61,043.50               61,043.50        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 61,043.50          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 174/2565 1/2/65

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 175/2565 1/2/65

4 จ้างท าวีดิทัศน์ 1 งาน 150,000.00 150,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก าลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด 150,000.00 บริษัท ก าลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด ราคาเหมาะสม 189/2565 1/2/65

5 ค่าจัดท าหนังสือหลักสูตรกีฬามวยไทย 9 ข้ัน 495,000.00 495,000.00 เฉพาะเจาะจง บริษัท ก าลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด 495,000.00 บริษัท ก าลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด ราคาเหมาะสม 190/2565 1/2/65

(ฉบับภาษาจีน) 1 รายการ

6 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00                 6,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.รัชมิตร จ ากัด 6,000.00            บริษัท พี.รัชมิตร จ ากัด ราคาเหมาะสม 192/2565 1/2/65

7 ค่าวัสดุส านักงาน 16 รายการ 38,696.00               38,696.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 38,696.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 177/2565 2/2/65

8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 39,000.00               39,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 39,000.00          บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 178/2565 2/2/65

9 จ้างท าตรายางตามแบบ 3 รายการ 840.00                   840.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 840.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 195/2565 2/2/65

10 ค่าวัสดุส านักงาน 21 รายการ 39,289.00               39,289.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 39,289.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 181/2565 3/2/65

11 ค่าวัสดุส านักงาน 26 รายการ 61,142.00               61,142.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 61,142.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 182/2565 3/2/65

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 22,470.00               22,470.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 22,470.00          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 183/2565 3/2/65

13 ค่าวัสดุส านักงาน 5 รายการ 24,725.00               24,725.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 24,725.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 190/2565 8/2/65

14 ค่าวัสดุส านักงาน 24 รายการ 64,495.00               64,495.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 64,495.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 191/2565 8/2/65

15 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 9 รายการ 12,780.00               12,780.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 12,780.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 192/2565 8/2/65

16 ค่าวัสดุก่อสร้าง 20 รายการ 31,525.00               31,525.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 31,525.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 193/2565 8/2/65

17 จ้างซ่อมท่อประปา 1 งาน 13,000.00               13,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 13,000.00          บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 204/2565 8/2/65

18 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้าบริเวณป้อมยามประตู บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ 

ทางเข้า 1 จ านวน 1 งาน คอนสตรัคช่ัน จ ากัด คอนสตรัคช่ัน จ ากัด

19 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 3,255.00                 3,255.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,255.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 200/2565 11/2/65

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,240.00                 3,240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,240.00            เฉพาะเจาะจง 201/2565 11/2/65

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,400.00                 2,400.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,400.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 202/2565 11/2/65

22 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,240.00                 3,240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,240.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 203/2565 11/2/65

23 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,942.50                 2,942.50          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 2,942.50            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 212/2565 11/2/65

24 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 11,160.00               11,160.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 11,160.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 205/2565 17/2/65

25 ค่าวัสดุการเกษตร 14 รายการ 44,965.00               44,965.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 44,965.00          ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 206/2565 17/2/65

26 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 1,310.75                 1,310.75          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,310.75            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 207/2565 17/2/65

27 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 7,554.20                 7,554.20          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,554.20            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 208/2565 17/2/65

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

14,000.00               14,000.00        เฉพาะเจาะจง 14,000.00          ราคาเหมาะสม 205/2565 8/2/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

28 จ้างท าใบเกียรติบัตรและใบวุฒิบัตร 2 รายการ 2,487.75                 2,487.75          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,487.75            ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 216/2565 17/2/65

29 ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ 43,500.00               43,500.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 43,500.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 212/2565 21/2/65

30 จ้างติดต้ังเคาน์เตอร์ครัว 1 งาน 15,622.00               15,622.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 15,622.00          บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 220/2565 21/2/65

31 จ้างซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5,750.00                 5,750.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 5,750.00            บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 221/2565 21/2/65

32 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 14,792.00               14,792.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,792.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 217/2565 23/2/65

33 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 121,824.85             121,824.85      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 121,824.85        บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 218/2565 23/2/65

34 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 88,486.86               88,486.86        เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 88,486.86          บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 227/2565 23/2/65

35 จ้างท าหนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ 240,000.00             240,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ก าลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท 240,000.00        บริษัท ก าลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท ราคาเหมาะสม 228/2565 23/2/65

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัติยราชนารี 1 งาน

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,240.00                 3,240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,240.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 221/2565 24/2/65

37 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 10,143.60               10,143.60        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 10,143.60          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 227/2565 24/2/65

38 ค่าวัสดุส านักงาน 27 รายการ 69,157.00               69,157.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 69,157.00          ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 224/2565 28/2/65

39 ค่าวัสดุส านักงาน 11 รายการ 9,211.00                 9,211.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,211.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 225/2565 28/2/65

40 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 57,105.90               57,105.90        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 57,105.90          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 226/2565 28/2/65

41 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 4,200.00                 4,200.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,200.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 229/2565 28/2/65

42 ค่าวัสดุส านักงาน 9 รายการ 7,150.00                 7,150.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 7,150.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 230/2565 28/2/65

43 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 9,244.80                 9,244.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 9,244.80            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 231/2565 28/2/65

44 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,240.00                 3,240.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,240.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 232/2565 28/2/65

45 จ้างท าตรายางตามแบบ 7 รายการ 1,770.00                 1,770.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,770.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 234/2565 28/2/65

46 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 840.00                   840.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 840.00              ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 235/2565 28/2/65

47 จ้างซ่อมป๊ัมน้ า 1 รายการ 16,745.00               16,745.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 16,745.00          บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 238/2565 28/2/65

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา


