
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 7,500.00                  7,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด 7,500.00               บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด ราคาเหมาะสม 345/2565 2/5/65

2 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 6,000.00                  6,000.00          เฉพาะเจาะจง โรงแรมแซนด์โมราด้า พัทยา 6,000.00               โรงแรมแซนด์โมราด้า พัทยา ราคาเหมาะสม 348/2565 3/5/65

3 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 4,375.00                  4,375.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,375.00               ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 361/2565 3/5/65

4 ค่าวัสดุส านักงาน 9 รายการ 8,520.00                  8,520.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 8,520.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 362/2565 3/5/65

5 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 10,835.00                10,835.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 10,835.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 369/2565 6/5/65

6 ค่าวัสดุส านักงาน 26 รายการ 35,304.00                35,304.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 35,304.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 370/2565 6/5/65

7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,600.00                  3,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,600.00               บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 355/2565 8/5/65

8 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 7,600.00                  7,600.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 7,600.00               บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 356/2565 9/5/65

9 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 131,963.10              131,963.10      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 131,963.10            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 372/2565 9/5/65

10 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 1,350.00                  1,350.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 1,350.00               บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 359/2565 10/5/65

11 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 10,325.50                10,325.50        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 10,325.50             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 360/2565 10/5/65

12 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 79,501.00                79,501.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 79,501.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 361/2565 10/5/65

13 ค่าจัดซ้ือสิทธิการใช้โปรแกรม Zoom Meeting 1 งาน 597,060.00              597,060.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด 597,060.00            บริษัท วัน-ทู-ออล จ ากัด ราคาเหมาะสม 374/2565 10/5/65

14 จ้างท าโล่เชิดชูเกียรติ 1 รายการ 16,695.00                16,695.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 16,695.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 366/2565 12/5/65

15 ค่าเช่าห้องประชุม 1 รายการ 7,500.00                  7,500.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด 7,500.00               บริษัท โพวาเอสเตท จ ากัด ราคาเหมาะสม 367/2565 12/5/65

16 จ้าวท าเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 1 งาน 26,707.20                26,707.20        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 26,707.20             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 368/2565 12/5/65

17 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 3,000.00                  3,000.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 3,000.00               บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 378/2565 12/5/65

18 ค่าเช่าเต็นท์ 1 งาน 30,150.00                30,150.00        เฉพาะเจาะจง นายศิริเวช  เช่ียวประสิทธ์ิ 30,150.00             นายศิริเวช  เช่ียวประสิทธ์ิ ราคาเหมาะสม 371/2565 17/5/65

19 จ้างท าเล่มเอกสารประกอบหลักสูตรสถานศึกษา 1 งาน 6,565.52                  6,565.52          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 6,565.52               ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 372/2565 17/5/65

20 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 1,660.00                  1,660.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,660.00               ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 380/2565 17/5/65

21 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 2 รายการ 580.00                    580.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 580.00                  ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 381/2565 17/5/65

ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 16,050.00                16,050.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 16,050.00             บริษัท เอ ดับบลิว อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ราคาเหมาะสม 382/2565 17/5/65

22 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 15,500.00                15,500.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 15,500.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 385/2565 18/5/65

23 จ้างประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 48,150.00                48,150.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) 48,150.00             บริษัท มติชน จ ากัด (มหาชน) ราคาเหมาะสม 379/2565 23/5/65

ในหนังสือพิมพ์ 1 รายการ

24 จ้างซ่อมป้ายประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ LED 1 รายการ 8,560.00                  8,560.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์ จ ากัด 8,560.00               บริษัท ไอซ์ คัลเลอร์พร้ินท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 380/2565 23/5/65

25 ค่าวัสดุส านักงาน 7 รายการ 14,644.00                14,644.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 14,644.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 397/2565 26/5/65

26 ค่าซ้ือวัสดุการเกษตร 2 รายการ 2,140.00                  2,140.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท แปซิฟิคริม เทอฟ อีควิฟเม้นท์ จ ากัด 2,140.00               บริษัท แปซิฟิคริม เทอฟ อีควิฟเม้นท์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 400/2565 27/5/65

27 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 7 รายการ 21,360.00                21,360.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 21,360.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 401/2565 27/5/65

28 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,890.00                  2,890.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,890.00               บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 390/2565 30/5/65

29 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,950.00                  3,950.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,950.00               บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 391/2565 30/5/65

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

30 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 16,852.50                16,852.50        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 16,852.50             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 393/2565 31/5/65

31 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 44,229.52                44,229.52        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 44,229.52             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 406/2565 31/5/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 31 พฤษภาคม 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


