
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุส านักงาน 23 รายการ 52,831.00             52,831.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 52,831.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 235/2565 1/3/65

2 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,103.00               3,103.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 3,103.00                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 243/2565 2/3/65

3 จ้างท าคู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 275,000.00           275,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท พิชิต พร้ินต้ิง แอนด์ ออแกไนซ์ จ ากัด 275,000.00              บริษัท พิชิต พร้ินต้ิง แอนด์ ออแกไนซ์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 242/2565 2/3/65

มหาทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา

จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 129,170.40           129,170.40     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 129,170.40              บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 240/2565 3/3/65

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 107,345.61           107,345.61     เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 107,345.61              บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 241/2565 3/3/65

6 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 8,900.00               8,900.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 8,900.00                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 244/2565 4/3/65

7 จ้างท าตรายางตามแบบ 17 รายการ 3,480.00               3,480.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,480.00                 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 247/2565 3/3/65

8 จ้างผลิตรายการโทรทัศน์วาไรต้ีกีฬาเพ่ือออกอากาศ 800,000.00           800,000.00     e-bidding บริษัท เซ๊าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จ ากัด 799,750.00              บริษัท เซ๊าธ์สตาร์ เน็ทเวิร์ค จ ากัด คะแนนเกณฑ์ราคา 004/2565 4/3/65

ทางสถานีทีวีดิจิทัล ช่อง T SPORTS 7 บริษัท ไนน์เพจเจส อินโนเวช่ัน จ ากัด ไม่ผ่านคุณสมบัติ ประกอบเกณฑ์อ่ืนสูงสุด

บริษัท ไอ แอม เวิร์ค จ ากัด 730,000.00              

บริษัท ไอแอมอาร์ท โปรดักช่ัน จ ากัด 738,300.00              

9 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 8,900.00               8,900.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 8,900.00                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 244/2565 4/3/65

10 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 3,240.00               3,240.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 3,240.00                 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 245/2565 4/3/65

11 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00               2,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00                 บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 246/2565 4/3/65

12 จ้างทาสีผนัง สีฝ้าเพดานและร้ือถอนเคร่ือง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ 

ปรับอากาศห้องผู้อ านวยการ 1 งาน เซอร์วิส จ ากัด เซอร์วิส จ ากัด

13 จ้างปรับปรุงอาคารพัสดุ 1 งาน 160,000.00           160,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด 160,000.00              บริษัท ริชแมน เทรเวอร์ คอนสตรัคช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 005/2565 9/3/65

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 93,017.24             93,017.24       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 93,017.24                บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 252/2565 9/3/65

15 ค่าวัสดุส านักงาน 28 รายการ 31,653.00             31,653.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 31,653.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 253/2565 9/3/65

16 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 7,500.00               7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด 7,500.00                 บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด ราคาเหมาะสม 256/2565 9/3/65

17 จ้างตัดครุยประจ าต าแหน่งอุปนายกสภา 54,500.00             54,500.00       เฉพาะเจาะจง ร้านอมเรศ 54,500.00                ร้านอมเรศ ราคาเหมาะสม 257/2565 9/3/65

มหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ครุยคณาจารย์ และครุยดุษฎีบัณฑิต 1 งาน

18 จ้างท านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 1 รายการ 443,000.00           443,000.00     เฉพาะเจาะจง บริษัท ก าลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด 443,000.00              บริษัท ก าลังดี บรอดคาซท์ แอนด์ เอ็กซ์ซิบิท จ ากัด ราคาเหมาะสม 262/2565 11/3/65

19 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 21,410.70             21,410.70       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 21,410.70                บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 261/2565 14/3/65

20 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะและขนส่ง 1 รายการ 19,260.00             19,260.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 19,260.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 264/2565 14/3/65

21 ค่าวัสดุส านักงาน 27 รายการ 64,445.00             64,445.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 64,445.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 263/2565 15/3/65

22 จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 560.00                 560.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 560.00                    ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 266/2565 15/3/65

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

9,405.30               9,405.30         เฉพาะเจาะจง 9,405.30                 ราคาเหมาะสม 249/2565 4/3/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 มีนาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

23 จ้างท าปกปริญญาบัตรกิตติมศักด์ิส าหรับพระบรม 12,730.00             12,730.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ปกไหม จ ากัด 12,730.00                บริษัท ปกไหม จ ากัด ราคาเหมาะสม 268/2565 15/3/65

วงศานุวงศ์ ประมุขของรัฐต่างประเทศ และบุคคล

ท่ีน่ายกย่องของมิตรประเทศ และเข็มวิทยฐานะ

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 รายการ

24 จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 560.00                 560.00           เฉพาะเจาะจง จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 560.00                    จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ ราคาเหมาะสม 266/2565 15/3/65

25 จ้างตัดฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิต 1 รายการ 5,350.00               5,350.00         เฉพาะเจาะจง ร้านอลังการ 5,350.00                 ร้านอลังการ ราคาเหมาะสม 274/2565 17/3/65

26 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 20,000.00             20,000.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 20,000.00                บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 270/2565 18/3/65

27 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 4,500.00               4,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,500.00                 บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 275/2565 18/3/65

28 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 279/2565 22/3/65

29 จ้างท าใบเกียรติบัตรและใบวุฒิบัตร 2 รายการ 3,424.00               3,424.00         เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,424.00                 ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 280/2565 22/3/65

30 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 7,500.00               7,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด 7,500.00                 บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด ราคาเหมาะสม 281/2565 22/3/65

31 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 65,974.06             65,974.06       เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 65,974.06                บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 282/2565 22/3/65

32 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 8,140.00               8,140.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 8,140.00                 บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 273/2565 23/3/65

33 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 5,050.00               5,050.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 5,050.00                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 276/2565 23/3/65

34 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 68,646.92             68,646.92       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 68,646.92                บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 281/2565 25/3/65

35 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 3,640.00               3,640.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,640.00                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 282/2565 25/3/65

36 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 1,600.00               1,600.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,600.00                 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 283/2565 25/3/65

37 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 25,640.00             25,640.00       เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 25,640.00                ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 284/2565 25/3/65

38 จ้างท ากล่องผ้าไหมส าหรับพระบรม 6,420.00               6,420.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ปกไหม จ ากัด 6,420.00                 บริษัท ปกไหม จ ากัด ราคาเหมาะสม 289/2565 25/3/65

วงศานุวงศ์ 1 กล่อง

39 จ้างท าสต๊ิกเกอร์ พีวีซี พ้ืนสีขาว 1 รายการ 20,150.00             20,150.00       เฉพาะเจาะจง นายกฤษฎา  สถานนท์ 20,150.00                นายกฤษฎา  สถานนท์ ราคาเหมาะสม 292/2565 28/3/65

40 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 10 รายการ 35,170.00             35,170.00       เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 35,170.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 289/2565 29/3/65

41 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 48,150.00             48,150.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 48,150.00                บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 296/2565 29/3/65

ในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ

42 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 10,272.00             10,272.00       เฉพาะเจาะจง ห้าวหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 10,272.00                ห้าวหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 299/2565 30/3/65

43 จ้างบริการจัดสถานท่ีและท าความสะอาด 28,248.00             28,248.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน 28,248.00                บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน ราคาเหมาะสม 300/2565 30/3/65

ส าหรับพ้ืนท่ีจุดตรวจ RT-PCR และ ATK 1 งาน แมเนจเม้นท์ จ ากัด แมเนจเม้นท์ จ ากัด

44 ค่าเช่าสถานท่ีจัดงานพิธีพระราชทาน 6,737,790.00         6,737,790.00   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน 6,737,790.00           บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน ราคาเหมาะสม 301/2565 30/3/65

ปริญญาบัตรฯ 1 งาน แมเนจเม้นท์ จ ากัด แมเนจเม้นท์ จ ากัด

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 มีนาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

45 จ้างตรวจหาเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19) 234,000.00           234,000.00     เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชอร์รีน คลินิก 234,000.00              ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เชอร์รีน คลินิก ราคาเหมาะสม 302/2565 30/3/65

ด้วยวิธี RT-PCR

46 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 43,228.00             43,228.00       เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 43,228.00                บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 313/2565 30/3/65

47 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5,071.80               5,071.80         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,071.80                 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 289/2565 31/3/65

48 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,160.00               2,160.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 2,160.00                 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 294/2565 31/3/65

49 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,690.60               1,690.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,690.60                 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 295/2565 31/3/65

50 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,690.60               1,690.60         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,690.60                 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 296/2565 31/3/65

51 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 1,510.00               1,510.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,510.00                 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 304/2565 31/3/65

52 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 140.00                 140.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 140.00                    ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 305/2565 31/3/65

53 จ้างท าอาหารส าหรับบริการแขกรับเชิญ 1,404,861.85         1,404,861.85   เฉพาะเจาะจง บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน 1,404,861.85           บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ัน ราคาเหมาะสม 306/2565 31/3/65

บัณฑิตฯ 1 งาน แมเนจเม้นท์ จ ากัด แมเนจเม้นท์ จ ากัด

รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ
เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 มีนาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง


