
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 6 รายการ 102,315.54               102,315.54        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 102,315.54          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 195/2566 1/2/66

2 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 42,564.60                 42,564.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 42,564.60            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 196/2566 1/2/66

3 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 รายการ 5,842.20 5,842.20 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,842.20 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 212/2566 1/2/66

4 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 23,553.91 23,553.91 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 23,553.91 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 204/2566 7/2/66

5 ค่าวัสดุก่อสร้าง 21 รายการ 20,427.00 20,427.00 เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 20,427.00 ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 205/2566 7/2/66

6 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 4,515.40 4,515.40 เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 4,515.40 บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 221/2566 7/2/66

7 ค่าวัสดุการเกษตร 14 รายการ 98,736.00                 98,736.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 98,736.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 206/2566 8/2/66

8 จ้างซ่อมป้อมยามประตู 1 2 และ 3 98,000.00                 98,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จุฑามาศ โยธา(2528) จ ากัด 98,000.00            บริษัท จุฑามาศ โยธา(2528) จ ากัด ราคาเหมาะสม 224/2566 8/2/66

9 ค่าวัสดุส านักงาน 6 รายการ 69,060.00                 69,060.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 69,060.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 208/2566 9/2/66

10 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 12,700.00                 12,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 12,700.00            บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 229/2566 9/2/66

11 ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 1 รายการ 24,000.00                 24,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 24,000.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 210/2566 10/2/66

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 26,375.50                 26,375.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 26,375.50            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 212/2566 13/2/66

13 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 1,433.80                   1,433.80           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 1,433.80             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 230/2566 13/2/66

14 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 4,173.00                   4,173.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 4,173.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 233/2566 14/2/66

15 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 4 รายการ 69,154.10                 69,154.10         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 69,154.10            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 219/2566 16/2/66

16 จ้างท าเล่มเอกสารประกอบหลักสูตรโรงเรียนกีฬา 21,159.25                 21,159.25         เฉพาะเจาะจง บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด 21,159.25            บริษัท เอ็ม เอ เอช พร้ินต้ิง จ ากัด ราคาเหมาะสม 237/2566 16/2/66

17 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 4,200.00                   4,200.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 4,200.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 238/2566 16/2/66

18 ค่าจัดจ้างซ่อมระบบไฟฟ้า 1 งาน 27,700.00                 27,700.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จุฑามาศ โยธา(2528) จ ากัด 27,700.00            บริษัท จุฑามาศ โยธา(2528) จ ากัด ราคาเหมาะสม 240/2566 17/2/66

19 จ้างท าตรายางตามแบบ 8 รายการ 1,520.00                   1,520.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,520.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 241/2566 17/2/66

20 จ้างท าตรายางตามแบบ 4 รายการ 1,610.00                   1,610.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 1,610.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 242/2566 17/2/66

21 จ้างท าตรายางตามแบบ 2 รายการ 280.00                     280.00              เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 280.00                ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 243/2566 17/2/66

22 จ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองกรองน้ า 1 รายการ 23,200.00                 23,200.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 23,200.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 244/2566 17/2/66

23 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน 41,730.00                 41,730.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 41,730.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 245/2566 17/2/66

24 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 7,184.52                   7,184.52           เฉพาะเจาะจง บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด 7,184.52             บริษัท โตโยต้า เจริญยนต์ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 247/2566 20/2/66

25 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 12,840.00                 12,840.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 12,840.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 248/2566 20/2/66

26 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 6,620.00                   6,620.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 6,620.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 249/2566 20/2/66

27 จ้างปลูกหญ้านวลน้อย 1 งาน 92,000.00                 92,000.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท จุฑามาศ โยธา(2528) จ ากัด 92,000.00            บริษัท จุฑามาศ โยธา(2528) จ ากัด ราคาเหมาะสม 251/2566 21/2/66

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป


