
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,248.80                  6,248.80          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,248.80               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 412/2565 6/6/65

2 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 5,740.55                  5,740.55          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,740.55               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 413/2565 6/6/65

3 จ้างท าตรายางตามแบบ 3 รายการ 980.00                    980.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 980.00                  ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 402/2565 7/6/65

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 26,536.00                26,536.00        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 26,536.00             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 416/2565 7/6/65

5 ค่าวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ 146,860.00              146,860.00      เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 146,860.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 417/2565 7/6/65

6 ค่าวัสดุส านักงาน 13 รายการ 11,679.00                11,679.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 11,679.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 419/2565 8/6/65

7 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 3 รายการ 1,118.00                  1,118.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,118.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 420/2565 8/6/65

8 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 116,117.47              116,117.47      เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 116,117.47            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 421/2565 8/6/65

9 จ้างท ามาสคอต 1 รายการ 489,540.00              489,540.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท ที.อาร์.ที อินเตอร์เทรด จ ากัด 489,540.00            บริษัท ที.อาร์.ที อินเตอร์เทรด จ ากัด ราคาเหมาะสม 407/2565 9/6/65

10 จ้างท าเส้ือแจ็คเก็ต 1 รายการ 324,000.00              324,000.00      เฉพาะเจาะจง บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด 324,000.00            บริษัท แกรนด์สปอร์ต กรุ๊ป จ ากัด ราคาเหมาะสม 408/2565 9/6/65

11 จ้างท าเหรียญรางวัลพร้อมสายคล้องคอ 1 รายการ 366,540.00              366,540.00      เฉพาะเจาะจง ร้าน พี.ดี. โปรดักส์ เทรดด้ิง 366,540.00            ร้าน พี.ดี. โปรดักส์ เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 409/2565 9/6/65

12 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,675.00                  2,675.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 2,675.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 413/2565 10/6/65

13 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 2,244.00                  2,244.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,244.00               ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 425/2565 10/6/65

14 จ้างท าเกียรติบัตร 1 รายการ 69,250.00                69,250.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.ที.คอลเลคช่ัน 69,250.00             ร้าน เจ.ที.คอลเลคช่ัน ราคาเหมาะสม 420/2565 15/6/65

15 จ้างท าถ้วยรางวัล 1 รายการ 48,000.00                48,000.00        เฉพาะเจาะจง ร้าน เจ.ที.คอลเลคช่ัน 48,000.00             ร้าน เจ.ที.คอลเลคช่ัน ราคาเหมาะสม 421/2565 16/6/65

16 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 6,762.40                  6,762.40          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,762.40               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 429/2565 15/6/65

17 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 23,593.50                23,593.50        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 23,593.50             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 426/2565 17/6/65

18 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 รายการ 4,250.00                  4,250.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,250.00               บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 427/2565 17/6/65

19 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,950.00                  2,950.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,950.00               บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 428/2565 17/6/65

20 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,605.00                  1,605.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,605.00               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 429/2565 17/6/65

21 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,605.00                  1,605.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,605.00               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 430/2565 17/6/65

22 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 8,453.00                  8,453.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 8,453.00               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 433/2565 20/6/65

23 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 50,790.76                50,790.76        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 50,790.76             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 434/2565 20/6/65

24 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 9 รายการ 93,328.61                93,328.61        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 93,328.61             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 435/2565 20/6/65

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 436/2565 20/6/65

26 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 รายการ 550.00                    550.00            เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 550.00                  ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 434/2565 21/6/65

27 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 1 รายการ 320.00                    320.00            เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 320.00                  ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 438/2565 21/6/65

28 ค่าวัสดุส านักงาน 39 รายการ 39,232.00                39,232.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 39,232.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 439/2565 21/6/65

29 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 15,729.00                15,729.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 15,729.00             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 440/2565 22/6/65

30 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 7,115.50                  7,115.50          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 7,115.50               ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 441/2565 22/6/65

31 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 1,070.00                  1,070.00          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,070.00               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 438/2565 22/6/65

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

32 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 17,387.50                17,387.50        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 17,387.50             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 439/2565 22/6/65

33 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 15,729.00                15,729.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 15,729.00             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 440/2565 22/6/65

34 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 10 รายการ 3,435.00                  3,435.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 3,435.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 441/2565 22/6/65

35 ค่าวัสุส านักงาน 10 รายการ 7,670.00                  7,670.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 7,670.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 442/2565 22/6/65

36 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 65,883.11                65,883.11        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 65,883.11             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 443/2565 23/6/65

37 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 535.00                    535.00            เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 535.00                  ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 444/2565 23/6/65

38 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์ 1 รายการ 2,331.00                  2,331.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 2,331.00               ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 445/2565 23/6/65

39 จ้างท าใบวุฒิบัตรและใบเกียรติบัตร 1 รายการ 2,217.04                  2,217.04          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 2,217.04               ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 445/2565 23/6/65

40 ค่าจัดซ้ือวัสดุส านักงาน 4 รายการ 4,130.00                  4,130.00          เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 4,130.00               ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 446/2565 22/6/65

41 จ้างท าป้ายไวนิล 2 รายการ 1,070.00                  1,070.00          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 1,070.00               ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 446/2565 23/6/65

42 ค่าจัดซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 4,662.00                  4,662.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 4,662.00               ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 447/2565 23/6/65

43 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร 1 รายการ 11,100.00                11,100.00        เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 11,100.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 447/2565 23/6/65

44 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 37,019.97                37,019.97        เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 37,019.97             บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 448/2565 23/6/65

45 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 3,681.87                  3,681.87          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 3,681.87               ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 449/2565 23/6/65

46 ค่าวัสดุส านักงาน 27 รายการ 44,600.00                44,600.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 44,600.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 451/2565 24/6/65

47 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,757.50                  7,757.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,757.50               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 453/2565 24/6/65

48 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 7,757.50                  7,757.50          เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,757.50               บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 454/2565 24/6/65

49 จ้างท ากระเป๋าส าหรับใส่เอกสาร 1 รายการ 5,550.00                  5,550.00          เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 5,550.00               ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 443/2565 23/6/65

50 ค่าวัสดุส านักงาน 15 รายการ 27,459.00                27,459.00        เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 27,459.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 453/2565 27/6/65

51 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ 28,954.20                28,954.20        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 28,954.20             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 455/2565 28/6/65

52 จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม 1 รายการ 13,910.00                13,910.00        เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 13,910.00             ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 460/2565 28/6/65

53 จ้างท าป้ายไวนิล 1 รายการ 1,284.00                  1,284.00          เฉพาะเจาะจง ร้านก๊อปป้ีดี 1,284.00               ร้านก๊อปป้ีดี ราคาเหมาะสม 465/2565 30/6/65

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันท่ี 30 มิถุนายน 2565

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


