
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 20,062.50            20,062.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 20,062.50            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 036/2566 1/11/65

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 87,381.55            87,381.55         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 87,381.55            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 037/2566 1/11/65

จ้างท าคู่มือการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2564

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 55,980.26            55,980.26         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 55,980.26            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 040/2566 2/11/65

5 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 103,488.26          103,488.26        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 103,488.26          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 041/2566 2/11/65

6 ค่าวัสดุส านักงาน 6 รายการ 12,522.00            12,522.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 12,522.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 044/2566 3/11/65

7 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 17,500.00            17,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จ ากัด 17,500.00            บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 046/2566 3/11/65

8 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 2,100.00              2,100.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 2,100.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 032/2566 4/11/65

9 จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 140.00                140.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 140.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 055/2566 9/11/65

10 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 16,264.00            16,264.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 16,264.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 058/2566 10/11/65

จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ

12 จ้างท ากระเป๋าใส่เอกสาร 1 รายการ 12,900.00            12,900.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 12,900.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 060/2566 10/11/65

13 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00              6,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท พี.รัชมิตร จ ากัด 6,000.00             บริษัท พี.รัชมิตร จ ากัด ราคาเหมาะสม 064/2566 11/11/65

14 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 15,194.00            15,194.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 15,194.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 065/2566 11/11/65

15 จ้างซ่อมบ่อบ าบัดน้ าเสีย 1 งาน 16,900.00            16,900.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จุฑามาศ โยธา(2528) จ ากัด 16,900.00            บริษัท จุฑามาศ โยธา(2528) จ ากัด ราคาเหมาะสม 067/2566 14/11/65

16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 18,939.00            18,939.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 18,939.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 061/2566 17/11/65

17 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 2,354.00              2,354.00           เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,354.00             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 071/2566 17/11/65

18 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 7,276.00              7,276.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 7,276.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 072/2566 17/11/65

19 จ้างท าตรายางตามแบบ 5 รายการ 910.00                910.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 910.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 073/2566 17/11/65

20 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 15,750.40            15,750.40         เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี 15,750.40            บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี ราคาเหมาะสม 076/2566 18/11/65

21 ค่าวัสดุส านักงาน 20 รายการ 16,953.00            16,953.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 16,953.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 065/2566 21/11/65

22 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 30,981.85            30,981.85         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 30,981.85            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 066/2566 21/11/65

23 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 13,000.00            13,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 13,000.00            บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 078/2566 21/11/65

24 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 10,500.00            10,500.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จ ากัด 10,500.00            บริษัท บางแสนบีชรีสอร์ท จ ากัด ราคาเหมาะสม 079/2566 21/11/65

จ้างท าใบปริญญาบัตร ใบรับรองคุณวุฒิ 

และใบรายงานผลการศึกษา 1 งาน

26 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,605.00              1,605.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,605.00             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 081/2566 21/11/65

27 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 5,700.00              5,700.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 5,700.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 082/2566 21/11/65

28 จ้างตัดเส้ือครุยดุษฎีบัณฑิต 2 รายการ 3,800.00              3,800.00           เฉพาะเจาะจง ร้านอมเรศ 3,800.00             ร้านอมเรศ ราคาเหมาะสม 083/2566 21/11/65

080/2566 21/11/65

059/2566 10/11/65

25 132,145.00          132,145.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ิน จ ากัด 132,145.00          บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริต้ีพร้ิน จ ากัด ราคาเหมาะสม

11 48,150.00            48,150.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน)

3 115,000.00          115,000.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท พิชิต พร้ินต้ิง แอนด์ ออแกไนซ์ จ ากัด 115,000.00          บริษัท พิชิต พร้ินต้ิง แอนด์ ออแกไนซ์ จ ากัด

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

48,150.00            

ราคาเหมาะสม 041/2566 1/11/65

ราคาเหมาะสม

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

29 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 107,064.20          107,064.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 107,064.20          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 069/2566 22/11/65

30 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 59,176.35            59,176.35         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 59,176.35            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 070/2566 22/11/65

31 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 34,032.42            34,032.42         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 34,032.42            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 071/2566 22/11/65

32 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00              2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00             บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 072/2566 22/11/65

33 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 1,449.00              1,449.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,449.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 077/2566 24/11/65

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 7 รายการ 4,600.00              4,600.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,600.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 078/2565 24/11/65

35 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 1,600.00              1,600.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,600.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 079/2566 24/11/65

36 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองเข้าเล่มเอกสาร 1 รายการ 6,741.00              6,741.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,741.00             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 084/2566 24/11/65

37 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 67,945.00            67,945.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 67,945.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 092/2566 25/11/65

38 ค่าจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,500.00              1,500.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,500.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 086/2566 29/11/65

39 ค่าวัสดุส านักงาน 12 รายการ 16,404.00            16,404.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 16,404.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 087/2566 29/11/65

40 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,050.00              2,050.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,050.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 096/2566 29/11/65

41 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,200.00              2,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,200.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 097/2566 29/11/65

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน


