
ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา
รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

1 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 25,658.60                25,658.60         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 25,658.60            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 141/2566 4/1/66

2 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,000.00                  2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,000.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 152/2566 4/1/66

3 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,800.00                  2,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,800.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 154/2566 4/1/66

4 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 2,800.00                  2,800.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 2,800.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 155/2566 4/1/66

5 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 3,584.50                  3,584.50           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 3,584.50             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 156/2566 4/1/66

6 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,942.50                  2,942.50           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 2,942.50             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 157/2566 4/1/66

7 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 งาน 7,490.00                  7,490.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 7,490.00             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 161/2566 9/1/66

8 จ้างท าตรายางตามแบบ 1 งาน 7,210.00                  7,210.00           เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 7,210.00             ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 162/2566 9/1/66

9 ค่าจัดซ้ือวัสดุเช้ือเพลิงและหล่อล่ืน 1 รายการ 2,000.00                  2,000.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด 2,000.00             บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจค้าปลีก จ ากัด ราคาเหมาะสม 147/2566 10/1/66

10 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,250.00                  3,250.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,250.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 168/2566 11/1/66

11 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 41,730.00                41,730.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 41,730.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 175/2566 16/1/66

12 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 รายการ 41,730.00                41,730.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 41,730.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 176/2566 16/1/66

13 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 งาน 6,409.30                  6,409.30           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 6,409.30             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 177/2566 16/1/66

14 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 178/2566 16/1/66

15 จ้างเปล่ียนไส้กรองเคร่ืองท าน้ าแข็ง 1 รายการ 1,990.00                  1,990.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 1,990.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 179/2566 16/1/66

16 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 8,950.00                  8,950.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 8,950.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 181/2566 16/1/66

17 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปร้ินเตอร์ 1 รายการ 5,136.00                  5,136.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 5,136.00             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 187/2566 18/1/66

18 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองถ่ายเอกสาร 1 งาน 50,932.00                50,932.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 50,932.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 188/2566 18/1/66

19 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 15,729.00                15,729.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 15,729.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 161/2566 19/1/66

20 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 30,495.00                30,495.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ 30,495.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ดิเรกแอร์-ดิเรกยนต์ ราคาเหมาะสม 192/2566 20/1/66

21 จ้างซ่อมบ ารุงเคร่ืองปรับอากาศ 1 งาน 3,300.00                  3,300.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 3,300.00             บริษัท ฟินน์เทค โปรดักส์ แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด ราคาเหมาะสม 233/2566 20/1/66

22 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 3 รายการ 30,709.00                30,709.00         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 30,709.00            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 165/2566 23/1/66

23 ค่าวัสดุก่อสร้าง 12 รายการ 40,425.00                40,425.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 40,425.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 168/2566 24/1/66

24 ค่าวัสดุส านักงาน 9 รายการ 49,493.00                49,493.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 49,493.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 169/2566 24/1/66

25 ค่าวัสดุการเกษตร 12 รายการ 39,540.00                39,540.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 39,540.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 170/2566 24/1/66

26 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 8 รายการ 51,900.00                51,900.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 51,900.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 171/2566 24/1/66

27 ค่าวัสดุส านักงาน 1 รายการ 35,000.00                35,000.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 35,000.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 172/2566 24/1/66

28 ค่าวัสดุส านักงาน 25 รายการ 56,578.00                56,578.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 56,578.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 173/2566 24/1/66

29 ค่าวัสดุส านักงาน 22 รายการ 40,000.00                40,000.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 40,000.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 174/2566 24/1/66

30 ค่าวัสดุส านักงาน 28 รายการ 69,990.00                69,990.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 69,990.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 175/2566 24/1/66

เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา
หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าเดือนมกราคม 2566

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป



ผู้ได้รับคัดเลือกและราคา

รายช่ือผู้เสนอราคา ราคาท่ีเสนอ (บาท) ท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง

31 ค่าวัสดุส านักงาน 58 รายการ 84,808.00                84,808.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 84,808.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 176/2566 24/1/66

32 ค่าวัสดุส านักงาน 10 รายการ 9,893.00                  9,893.00           เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 9,893.00             ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 177/2566 24/1/66

33 ค่าวัสดุส านักงาน 29 รายการ 78,205.00                78,205.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 78,205.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 178/2566 24/1/66

34 ค่าวัสดุส านักงาน 2 รายการ 16,745.50                16,745.50         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 16,745.50            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 181/2566 25/1/66

35 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ 27,186.56                27,186.56         เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 27,186.56            บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 183/2566 26/1/66

36 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 11 รายการ 128,670.71              128,670.71        เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 128,670.71          บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 184/2566 26/1/66

37 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ 2 รายการ 9,678.15                  9,678.15           เฉพาะเจาะจง บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด 9,678.15             บริษัท ฟู่ฟ้า โซลูช่ัน จ ากัด ราคาเหมาะสม 185/2566 26/1/66

38 ค่าวัสดุส านักงาน 23 รายการ 48,500.00                48,500.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 48,500.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 186/2566 26/1/66

จ้างซ่อมฝ้าเพดานพร้อมทาสีภายในห้องสถาบันพัฒนา

บุคลากรทางการกีฬา ช้ัน 4 อาคารส านักงานอธิการบดี 2 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 1 งาน

40 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 202/2566 26/1/66

41 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 18,350.50                18,350.50         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช 18,350.50            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สินากรพานิช ราคาเหมาะสม 204/2566 27/1/66

42 จ้างซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 1 รายการ 2,247.00                  2,247.00           เฉพาะเจาะจง บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด 2,247.00             บริษัท สยามนิสสัน ชลบุรี จ ากัด ราคาเหมาะสม 205/2566 27/1/66

43 ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว 6 รายการ 23,210.00                23,210.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 23,210.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 190/2566 31/1/66

44 ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 5 รายการ 24,306.00                24,306.00         เฉพาะเจาะจง ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย 24,306.00            ร้านเอ็ม.พี.ซัพพลาย ราคาเหมาะสม 191/2566 31/1/66

45 ค่าวัสดุส านักงาน 8 รายการ 16,910.00                16,910.00         เฉพาะเจาะจง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง 16,910.00            ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บี.ที.เอช เทรดด้ิง ราคาเหมาะสม 192/2566 31/1/66

สรุปผลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างในรอบเดือน

ล าดับท่ี งานท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้าง วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ราคากลาง วิธีซ้ือหรือจ้าง
รายช่ือผู้เสนอราคาและราคาท่ีเสนอ

เหตุผลท่ีคัดเลือกโดยสรุป
เลขท่ีและวันท่ีของสัญญา

26,294.43            บริษัท วัชรินทร์ สถาปัตย์ จ ากัด ราคาเหมาะสม 201/2566 26/1/6639 26,294.43                26,294.43         เฉพาะเจาะจง บริษัท วัชรินทร์ สถาปัตย์ จ ากัด

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
ประจ าเดือนมกราคม 2566

หรือข้อตกลงในการซ้ือหรือจ้าง


